SAK 7.10
Til NSRs rådsmøte, 2011
Nytt NSR prosjekt
”Lions Quest i Øst Europa”

Bakgrunn
På Lions Quest Country Directors meeting på Kypros i januar 2009 var 40 ledere og instruktører i Lions
Quest fra 20 ulike land i Europa samlet til felles erfaringsutveksling, kursing og planlegging. Tilstede var
også ledere fra Lions Quest hovedkontor i Oak Brook, og CASEL, USA. Det som mer enn noe annet
karakteriserte dette møte, var den store interesse og engasjement deltagerne viste for vårt
undervisningsprogram. Likevel kunne vi høre at mange land i Europa, da spesielt Øst-Europa, sliter med å få
Lions Quest godt i gang. Et felles problem for mange av disse landene er manglende økonomi.

Lions Quest
De nordiske land er relativt godt i gang med Lions Quest programmet.
Spørsmålet ble derfor: Skulle vi kunne bruke våre kunnskaper og erfaring - og vår økonomiske mulighet - til
å hjelpe et land i Øst-Europa/ Europa til å utvikle, innføre og bruke Lions Quest?
Vi vet at mange av de Øst-Europeiske land kanskje har enda større problemer med misbruk av rusmidler enn
våre egne land. De har barn og unge som preges av dårlig selvfølelse, manglende ansvarsbevissthet, vold,
motløshet og en urolig oppvekst. Vi vet også at et standhaftig og vedvarende holdningsskapende arbeid
nytter. Lions Quest er et holdningsskapende opplæringsprogram for skolen som har høstet mange lovord fra
fagfolk og glimrende resultater i evalueringer sammenlignet med mange tilsvarende program.

Mål
Som et NSR prosjekt ville det i første omgang dreie seg om å utpeke et aktuelt land og interesserte
Lionsklubber og ledere der, oversetting/tilpasning av materiell, utdanning av instruktører, få på plass de
første kursene etc. LCIF vil være et viktig samarbeidspartner i prosessen med å utvikle prosjektet, og man
har allerede innhentet positive tilbakemeldinger på å kunne utvikle dette som et pilotprosjekt med støtte fra
LCIF.

Historie
Forslaget har til nå vært diskutert med positivt resultat i følgende sammenhenger:
* På IR-seminaret søndag på NSR i Oslo januar 2009..
* En sak for det norske Guvernørråd i februar 2009
* NSR AU telefonmøte i juni 2009
* MD IRC-møte under Europa Forum i Tampere september 2009
* Presentasjon og positivt vedtak NSR i Ålborg januar 2010.

Så langt
*Etter godkjenning av prosjektet på NSR rådsmøtet i januar 2010 ble en nordisk styringsgruppe
etablert:
Norway

VCC Hilde Straumsheim

Project proposal, group leader

Norway

PCC Hroar Thorsen

Group leader from 01.07.11

Norway

GS Egil Moe-Helgesen

Economics

Norway

MD IRC Marit Klokkerhaug

Information between Nordic IRC group and LQ in Georgia
steering group

Denmark

European Coordinator LQ Jørn Andersen

Contacts in Georgia. Esablishment of Georgian steering group
and organisation.

Sweden

Senior Trainer LQ Marianne Jansson

Performing workshops, training of Georgian LQ Instructor(s)

Island

Senior trainer Aldis Yngvadottir

Workshops, advising translation/ creation of Georgian version
«Skills for adolescense»

Finland

New member at later stage if needed.

* Styringsgruppen v/ Jørn Andersen tok kontakt med Lions i Georgia. Klubbene, hadde også tidligere hatt
kontakt og signalisert stor interesse for LQ. Georgia er et nytt Lions-land, og denne aktiviteten vil være en
god innfallsvinkel til Lions aktiviteter.

Georgias bidrag
Jørn Andersen har besøkt Lions i Georgia og diskutert prosjektet.
Lions i Georgia vil våren 2011søke LCIF om Core 4. NSR`s støtte vi sikre mottakslandets bidrag.
Klubbene i Georgia har foreløpig lite penger, og vil selv bidra på andre måter, f eks:
Forprosjekt:
1.Arrangere møter mellom Utdanningsministeriet og prosjekledelse i Kutaisi.
2.Velge oversetter i samarbeid med Kutaisi State University.
3.Velge representant til arbeidsgruppen fra den ortodokse kirke.
4:Velge representant den politiske ledelse i Kutaisi.
Alle møter, reiser etc for dette for-prosjektet betales av Kutaisi Lions Club.
Alle møter antydes gjennomført i løpet av 1 mnd etter endelig godkjenning av prosjektet av NSR januar 2011
Prosjekt etter oversettelse : Presentasjon av georgiansk versjon av “Skills of adolescence”.
1.Møte med representant fra utdanningsministeriet for å planlegge presentasjon.
2.Presentasjon for utdanningsministeriet i Tbilisi .
3. Utarbeide plan i samarbeid med ministeriet for å sette LQ inn i det statlige utdanningsprogram.
Kostnader: Lions i Georgia i samarbeid med LCIF
I tillegg er det en selvfølge at Lions i Georgia er praktisk arrangør for alle workshops: Finner lokaler, sørger
for påmeldinger, materiell, annonsering og reiser til workshops. Kort sagt: Ordner alt det praktiske på stedet.

Økonomi NSR
Vi har motatt kostnadsoverslag fra lederen i den georgianske styringsgruppen, Kakabheri
Gvantseladze, til oversetting/tilpasning av “Skills for Adolescence. Belastes NSR.
*
Vi har mottatt kostnadsoverslag fra Senior Trainer Marianne Jansson til de første workshops i Georgia. Den
første workshop vil være for lionsmedlemmer og representanter fra skole/ skoleledelse. De påfølgende
workshops vil være også for lærere. Man håper raskt å finne gode kandidat (er) som ønsker å motta
utdannelse som LQ trainer. Belastes NSR
*
Jørn Andersen og Hilde Straumsheim vil reise til Georgia i slutten av februar i forbindelse med charter av en
ny klubb. Man forutsetter da at styringsgruppen /organisasjonen i Georgia er på plass, og vil gjennomføre
møter med disse. Dette vil markere starten på det konkrete arbeidet. De første workshops og oversetting
starter så snart man har økonomien på plass. Reiser av nordiske representanter belastes NSR (Jørn Andersen
belaster ikke NSR).

Fornyelse
Vi ber rådsmøtet om endelig å godkjenne forslaget og vedlagte budsjett.
Lions Quest er vårt eget program – det får høye ”karakterer” i evalueringer både her og i andre land.
Programmet lærer barn og unge ferdigheter som er grunnleggende for vårt århundre, og som nok er minst
like viktige å implementere i Øst-Europa som her hos oss i Norden. Det dreier seg om å gi barn sjansen til å
lære empati, forståelse, samarbeid, selvkontroll og selvbevissthet . Det handler om overføring av verdier og
holdninger som vi selv verdsetter høyt.
Det vil gi oss en ny type prosjekt for NSR – annerledes erfaringer og en viss fornyelse.
Sykkylven 10.11.2010
Den nordiske styringsgruppen v/
VCC Hilde Straumsheim

Den nordiske IR-gruppen v/
MD IRC Marit Klokkerhaug

Budsjettforslag for første året (euro):
Inntekter:
NSR bidrag 2011/12 (€ 1,60 pr medlem)
Core 4 bidrag fra LCIF
Sum inntekter 2011/12

€ 96.000
€ 56.600
€ 152.000

Kostnader:
Pilotkurs
5 kurs utdanning – honorar og opphold kursleder
Honorar, opphold etc for deltagerne på treningen
Oversettelse, spesialisthonorar, trykk av bøker
Prosjektreiser
Diverse kostnader
Sum kostnader 2011/12

€
€
€
€
€
€
€

4.000
20.000
10.000
37.000
6.000
10.000
87.000

Dersom vi kommer i gang med opplæring etter våren 2011, vil vi kunne avholde de første kursene
våren 2012. Pengene som er igjen eter opplæringen skal brukes til å gjennomføre kursene i 1. halvår
2012.
NSR bidraget for 2012/13 vil i hovedsak gå til opptrykk av bøker og gjennomføring av kurs.

