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Kolibri – Children At Risk Foundation (Kolibri CARF)
Alle våre samarbeidspartnere, både KolibriSupportere (faste givere), KolibriPartnere (bedrifter,
organisasjoner og lag) og KolibriSkoler og -Barnehager skaper langsiktighet med sin støtte. Det er
kanskje det aller viktigste for barna. Langsiktig planlegging gir mulighet til en mer effektiv bruk av
midlene. Langsiktigheten skaper også stabilitet og forutsigbarhet for barna og de unge i prosjektet.
Oppveksten for barn og unge i disse urbane risikoområdene er nettopp preget av usikkerhet og
uforutsigbarhet. Boligene er elendige, offentlige myndigheter er i stor grad fraværende, og
områdene preges av høy kriminalitet, mye rusavhengighet, arbeidsledighet og fattigdom. Dette
preger også familiesituasjonen for mange av barna. Kolibri Brasil er et stabilt element for barna og
familiene i denne situasjonen, for noen av barna – det eneste stabile de har i livet sitt. Vi er tilstede
for dem, uansett hvordan situasjonen er. Kolibris vaktsomme blikk på lokalmiljøene der de opererer,
skaper fokus på barnas oppvekstmiljø, barnas rettigheter, og gjør at de kriminelles negative
innvirkning i lokalmiljøet reduseres.

PROSJEKTET I BRASIL
Vår samarbeidsorganisasjon i Brasil heter Rede Cultural Beija-Flor (RCBF). For enkelhetsskyld kaller vi organisasjonen og
prosjektarbeidet i Brasil for «Kolibri Brasil».

Virksomheten i Brasil er konsentrert om drift og utvikling av aktivitetssentrene KolibriRedet,
KolibriEgg Sitio Joaninha og KolibriEgg Kommunikasjon. Alle disse sentrene er i Diadema, en fattig
forstad til São Paulo, Sør-Amerikas største metropol med over 20 millioner innbyggere. I tillegg er
det et KolibriEgg i Itanhaém ved kysten, ca. 80 km fra Diadema. Arbeidet i Brasil har i 2018 fokusert
på utdanningsprogrammer, særlig Young Warriors for barn mellom 11 og 13 år, Nectar for dem
mellom 14 og 16 år.
I 2018 gjennomførte RCBF aktiviteter og opplæring for barna, for mødre og for hele familien. Noen av
barna deltar på flere tilbud, da de ulike sentrene har ulike tilbud. Det har vært ca 30 ansatte dette
året, hvorav mange på deltid og noen på frilansavtaler.
Den økonomiske og politiske usikkerheten i Brasils økonomi har for alvor satt sitt preg på hverdagen i
risikoområdene Kolibri Brasil arbeider i. For tiden gjennomgår Brasil en meget dyp økonomisk
resesjon, sterkeste på over 100 år. Den har fått arbeidsledigheten til å øke voldsomt (over 13%) siden
2016. Dette har forårsaket en økende strøm med fattige familier og personer som etablerer seg i
favelaområdene. Flere og flere rammes av det økende fattigdomsproblemet. Den offentlige støtten
til sosialprosjektet er borte, noe som har skapt problemer for driften av Kolibriprosjektet.
Kolibriprosjektet har måtte skjære betraktelig ned på aktivitetsnivået i 2018. Fra 2016 til i dag, er
antall ansatte i Kolibri Brasil mer enn halvert.

Kolibrimodellen er utviklet innenfor en ramme med fokus på kunst-, kultur- og idrettsaktiviteter.
Modellen viser at kunst og kultur har en unik evne til å løfte og styrke barns evne til å utvikle seg som
menneske. Det styrker selvtillit og troen på egne krefter. Barna og de unge tar tak i sin egen
situasjon. Konsentrasjonen øker, de blir mer reflekterte. Barna utvikler seg sosialt og får trening i å se
seg selv i en sosial sammenheng.
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Barna må forplikte seg på å følge undervisning i vanlig offentlig skole, så deltar de i Kolibri når de ikke
er på skolen. Utdanning er nøkkelen til å slippe løs fra fattigdommen.

Prosjektets virksomhet i 2018:
Økonomi
I 2018 hadde Kolibri Brasil et budsjett på ca. NOK 4,3 millioner. Finansieringen kommer hovedsakelig
fra Norge, gjennom Kolibri CARF som står for ca. 80 % av finansieringen. Utenlandske fond og
organisasjoner står for ca. 13 %.
Inntekter i Brasil er for tiden på kun 7 %. Støtte fra brasilianske myndigheter er helt fraværende i
2018, men har imidlertid variert mye gjennom årene. Kolibri Brasil hadde 961 deltagerplasser i 2018.
Arbeidet med barna
Opplæring og arbeidet med utdanningsprogrammene har hovedfokus i prosjektet i Brasil. Alt er satt i
system gjennom P.A.C.E - (Programa Art, Cultura, Cidadania e Educação) som oversatt blir: Program
for Kunst, Kultur, Samfunnsengasjement og Utdanning. Her følger en kort oversikt:

Kunst, kultur og sportsaktiviteter ved alle fire sentrene er basis i virksomheten i Brasil. Disse er:
Breakdance, capoeira, kickboksing, teater, musikkopplæring særlig innen perkusjon,
ernæringsopplæring, bevisst handel, og opplæring innen Kommunikasjon og mediekunnskap
gjennom praktisk læring i lydstudio, radiostudio, avisredaksjon/journalistikk, foto og
videoproduksjon. Opplæringen gir deltagerne et nytt perspektiv på livet, fordi det åpnes opp
kunnskap om fredskultur og ikke-vold, i et sosialt fellesskap preget av menneskers likeverd, dialog og
omsorg.
Opplæringsprogrammene
Young Warriors er utdanningsprogrammet for 100 barn i alderen 11 – 13 år.
Programmet Nektar er et tilbud til 25 unge mennesker mellom 14 og 16 år.
Disse får opplæring hver dag og innebærer 20 timer i uken. Dette kommer i tillegg til undervisningen
de følger i vanlig offentlig skole. Undervisningen på Kolibri Brasil er basert på blanding av teori og
praksis og tar utgangspunkt i problemstillinger barna skal finne løsninger på.
Aktiviteter og deltagere i prosjektet:
-Tallene er foreløpige.

Kommunikasjonssenteret ”Det Sosiale Øyet”: 125 studenter på aktivitetsplasser og på
kommunikasjonsworkshop.
Kolibrisenteret Sítio Joaninha: ernæringsprogram/skolekjøkken: 75 studenter + 25 mødre + 125
deltagere i ”bevisst torghandler” prosjektet.
Senteret KolibriRedet: 420 aktivitetsplasser innen kunst, kultur og sport.
Kolibrisenteret i Itanhaém ved kysten gir tilbud til 16 lokale barn.
Ca 300 familier til barn og ungdom fulgt opp av RCBF gjennom aktiviteter som foreldremøter og
hjemmebesøk.
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Styre og administrasjon
Kolibri i Norge og Brasil har nådd en milepæl i 2018. Da ble prosjektet «overlevert» til brasiliansk
ledelse. Dette har vært en målsetting for Kolibri både i Norge og Brasil. Den 7.november ble det valgt
et nytt styre i Kolibri Brasil, bestående av brasilianske statsborgere, hovedsakelig fra det
skandinaviske miljøet i São Paulo. Det ble ansatt ny daglig leder, Ivone Silva, som har vært
prosjektkoordinator i prosjektet i 15 år. Gregory Smith, grunnleggeren som bygget opp prosjektet i
Brasil, har trådt til side. Han fortsetter i prosjektet med fokus på arbeid med barna ved Kystsenteret i
Itanhaém.
Rapportering og økonomirutiner:
• Kolibri Brasil sender månedlige regnskapsrapporter til Kolibri Norge.
• Kolibri Brasil lager en årlig prosjektrapport.
• Kolibri Brasil og Kolibri Norge har daglig kontakt.
• Markedsdirektør i Norge besøker prosjektet i Brasil to ganger i året. Han arbeider da også med å
skaffe finansiering fra det skandinaviske næringsliv i SP. Markedsdirektør rapporterer til CARF i
Norge.
Kolibri Norge:
Kolibri – Children At Risk Foundation er en selvstendig norsk stiftelse. Styret består i 2018 av: Einar
Kongsbakk (leder), Torstein Knudsen, Ida Munck og Siren Valvatne. De utfører sitt arbeid
vederlagsfritt for stiftelsen.
Ved stiftelsens kontor i Bergen var det tilvarende 2,5 årsverk 2018. De ansatte ved kontoret er: Peter
Munck (Marked), Suelen Rolland (Informasjon), Elisabeth Hammerstad (Regnskap) og Sigve
Fjeldtvedt (daglig leder).
Det økonomiske tidsskriftet «Kapital» gjorde en undersøkelse av innsamlingsorganisasjoner i Norge i
2015 og 2016. Begge årene toppet Kolibri CARF listen over den mest effektive
innsamlingsorganisasjonen i Norge.
Tall for CARF fra Innsamlingskontrollen i Norge for 2017:
• Innsamlingsprosent – 99 % ( For hver kr 100 vi samler inn, blir kr 99 værende i organisasjonen.)
• Formålsprosent – 82,6 % (Går til formålet for virksomheten)
• Administrasjonsprosent – 5,4 %

”Bare
et fredelig øyeblikk”
Children At Risk Foundation ble tildelt World Of Children Humanitarian Award I 2014.

Julen er en tid for fred og ettertanke. Mange fattige barn og unge i verden i dag søker fred og trøst ved å flykte inn i rusens
favntak. Det
behøverogikke
være slik! Våre
tanker–går
til alle At
de Risk
millioner
av barn ligger
og unge
som ikkepå
har et hjem å søke tilflukt i.
Regnskap
årsberetning
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Children
Foundation
tilgjengelig
Og til alleInnsamlingskontrollen
de tusener av barn og iunge
som
får
livene
sine
forandret
av
prosjektene
til
Kolibri
–
Children
At Risk Foundation.
Norge sine sider – www.innsamlingskontrollen.no.

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker mer informasjon.

Vi håper du vil bidra med en julegave til disse barna ved å fylle ut gavegiroen under.
GOD JUL!Bergen 25.03.2019
Hilsen Gregory Smith og 2000 barn og unge ved Kolibriprosjektene i Brasil.

Sigve Fjeldtvedt
Daglig leder
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