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Årsrapport Shelter indsamlingen 2012
Shelter indsamlingen er primært et redskab til at sikre den økonomiske bæredygtighed for Little Rose Warm Shelter
(LRWS) efter at Danida støtten er udfaset ved slutningen af 2013. Indsamlingen støtter dog også andre støtteværdige
projekter.
Shelter indsamlingen har fået tilknyttet Flemming Johannesen og Thomas Jakobsen, der begge er erhvervsdrivende i
HCMC, som ambassadører. Derudover har vi tilknyttet Frederikke Lindholm som country manager. Dette har givet
indsamlingsgruppen en del flere ressourcer, og resulteret i flere lokale indsamlingsaktiviteter i HCMC. Lige nu er
udfordringen at sørge for at vi alle, især styregruppens formand, får informeret bredt og godt nok. Det er altid
udfordringen når nye frivillige tilknyttes.
I 2012 har vi takket være en stor donation fra Scancom støttet SPI projektet. Et projekt for ”social professional
integration” af unge drenge, der er tidligere gadebørn, og hjælpes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Andre
store donationer fra virksomheder i 2012 har været fra Sonion A/S og Sunmark A/S. Pengene er blevet brugt til at sikre
den økonomiske støtte efter udløbet af Danida pengene til LRWS. Sunmarks støtte i 2010 og 2011 har været brugt til
at give en professionel fundraising træning til de ansatte på LRWS. Et arbejde vi den nye country manager
konsoliderer i 2013.
Derudover er det indkommet et beløb på ca. kr. 120.000 fra Sex og Samfund, som har betalt for CSAP
træningsmateriale. Beløbet blev først indsat på projektkontoen som en indtægt. Men CISU gav os skriftlig besked på at
indtægtsføre dem på indsamlingskontoen mhp sikring af driften af shelterets drift.
Således har vi i dag lidt over kr. 300.000 på den danske og den vietnamesiske indsamlingskonto tilsammen. Det
betyder at LRWS i hvert fald er sikret til udgangen af 2014. Det er vi meget stolte af at have opnået, for de betyder at
strategien med at lave en fundraisingindsats i et Danidafinansieret projekt for at sikre den økonomiske bæredygtighed
er lykkes. Men vi regner med at øge vores indsamling i 2013.
Vi har oprettet en Facebook side som allerede har ca. 120 ”likes”. Vi har ikke været gode nok til at vedligeholde den
danske webside på www.davifo.dk, som vi har fået selvstændig login kode til.
Det ved tidligere lejligheder annoncerede nyhedsbrev er stadig undervejs. Vi har ikke haft tid, men det er lige på
trapperne.
Flere unge frivillige har henvendt sig til os, og vi er ved at lave nogle aftaler med LRWS om vi kan finde en fast formel
for at tilknytte ad hoc frivillige til shelteret.
Ole Riis vil blive udstationeret i tre måneder i 2013 (august – oktober). Her vil indsatserne være: stable
fundraisingarrangementer på benene, indsatserne generelt, business model for spredning af CSAP og SEL materiale
mm vil blive yderligere konsolideret, samt særligt brugen af sociale medier og kontakten til DK expat miljøet i Vietnam.

