
 

  District Norden 

 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 

 

 

”Kokebok” for Kiwanismodellen. 
 

- en kort veiledning om bakgrunn og hvordan komme i gang.  

 

1. Bakgrunn 

 

a. Bakgrunn for denne ”kokeboka”, er å gi klubbene innspill i forhold til å igangsette, eller videreføre 

prosjekter i klubbene, som naturlig vil høre inn under Kiwanismodellen. 

 

b. Det ble under DS2 2011/12 besluttet å etablere Kiwanismodellen som Distriksprosjekt. 

Kiwanismodellen er en fellesbetegnelse på lokale prosjekter som har som hovedmål å bekjempe 

barnefattigdom, og å utviske forskjellene som gjelder barns, og unges, mulighet for sosial 

aktivitet, begrunnet i økonomiske muligheter. 

Mange klubber bedriver allerede prosjekter som naturlig kan videreføres under denne paraplyen, 

som for eksempel ”Risørmodellen” i Kiwanis Club Risør, Sisselprosjektet i Kiwanis Club Larvik 

Bøken og Kiwanismodellen i Kiwanis Club Elverum. Det som er felles for disse tre eksemplene er at 

klubbene, i samarbeid med andre klubber, lag, foreninger og offentlig sektor, finner frem til de 

som har et særlig behov for å få dekket utgifter til ”normal” fritidsaktivitet og deltagelse i det 

sosiale liv. 

Selv om Kiwanismodellen er definert som et Distriktsprosjekt, er det opp til den enkelte  klubb å 

velge form, fremgangsmåte og driftsform. Det skal være et lokalt prosjekt, med et lokalt initiativ, 

men innenfor rammene i Kiwanismodellen; prosjektskjema finnes på: www.kiwanis.no --> 

Medlemssider --> Distriktets komiteer --> Humanitærkomiteen --> Kiwanismodellen.     

       

c. Det har siden ”Risørmodellen” ble etablert i 2010, vært en rekke reportasjer og innspill, både i 

lokalaviser og i Kiwanisnytt. Dette er tidskrifter hvor man i første omgang kan hente inspirasjon og 

ideer i forhold til etablering av prosjektet. Videre vil det være nyttig å innhente informasjon fra 

FAFO-rapporten angående barnefattigdom. Denne finnes i vedlagte link: 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20135/20135.pdf      

 

2. Hvordan komme i gang 

 

a. I alle kommuner finnes det barn og unge som mangler muligheten til alminnelig sosial aktivitet 

grunnet økonomiske utfordringer, i større eller mindre grad. Ta kontakt med kommunen for å få 

tilgang til rapporter, eller annet materiale, som omhandler dette, og forsøk å kartlegge behovet 

som det offentlige har registrert. Det som videre er vel så viktig, er å kontakte humanitære eller 

religiøse lag og foreninger, som ofte vil kunne uttale seg om behovet som det offentlige av 

forskjellige årsaker ikke fanger opp. Disse lag og foreninger vil også i mange tilfeller kunne være 

gode samarbeidspartnere i prosjektet. 

 

b. Når nødvendig kartlegging er utført, er det viktig å finne målet, og ønsket form for prosjektet. Det 

som hele tiden skal ligge i bunnen er at det er et lokalt prosjekt, rettet mot barn og unge i 

nærmiljøet, med økonomiske utfordringer som hindrer dem i forhold til ”normal” aktivitet. Et 



 

 
 

godt hjelpemiddel i den innledende fasen av prosjektet, er å fylle ut et eget prosjektskjema som 

inneholder alle relevante opplysninger som f. eks, kontaktperson, samarbeidspartnere, mål for 

prosjektet, varighet etc. Dette skjemaet kan lastes ned fra www.kiwanis.no - på medlemssidene. 

 

c. Det vil i de fleste tilfeller være fornuftig å finne faste samarbeidspartnere til prosjektet. Dette kan 

være f.eks : Røde kors, Norsk folkehjelp, Frelsesarmeen, idrettslag, speider etc., både for å øke 

muligheten for tilstrekkelige midler, samt å alliere seg med foreninger der barna og de unge kan 

være en integrert del  fellesskapet. Det er også viktig å ha en god dialog med offentlige etater som 

f.eks helsestasjon, skolehelsetjenesten og barnevernet, da disse etatene ofte kan være 

bindeleddet mellom klubben og de som har behov for hjelp. 

Lag en prinsippskisse angående organiseringen. Denne bør henspeile på at klubben, som 

”prosjekteier”, står på topp, og at samarbeidspartnerne er de som skal formidle behov for støtte. 

Det bør unntaksvis være direkte kontakt mellom støttebevilgende enhet og støttemottager i 

prosessen. Eksempel på prinsippskisse kan lastes ned fra www.kiwanis.no.   

 

d. Økonomi er et viktig aspekt i forhold til denne typen prosjekt. Det bør jobbes langsiktig i forhold 

til å fremskaffe midler, slik at det blir en kontinuitet i driften av prosjektet. Dette kan løses ved å 

innhente midler fra stiftelser, samarbeidspartnere i næringslivet, dugnader etc. Innkomne midler 

bør isoleres fra klubbens alminnelige kontoer. 

 

e. En av ”bieffektene” av prosjektet, bør være at Kiwanis blir mer synlig i lokalmiljøet, og at dette 

kan føre til vekst i klubben. Dette gjøres ved å være aktive innen presse, sosiale medier, foredrag 

etc. hvor prosjektet omhandles. Det er om å gjøre å holde interessen oppe for prosjektet.  


