Til Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sandane, 25.02.19

Søknad om støtte til gjennomføring av Operasjon Dagsverk 2019
Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sogn og Fjordane søker herved om kr 20
000 kr til gjennomføring av aksjonen på fylkesnivå. Pengene vil føre til at vi kan sette
internasjonale tema i fokus på skolene og arrangere seminarer.
Operasjon Dagsverk (OD) er en solidaritetsaksjon for norske skoleelever som i år
arrangeres 31.Oktober. Prosjektene støtter alltid utdanning for ungdom i mellomeller utviklingsland og skal i år jobbe med ungdom i den Demokratiske Republikken
Kongo. Mer spesifikt skal prosjektet jobbe med ungdom som jobber i gruver og
barnesoldater og tilby utdanning, rettighetsopplæring og traumebehandling for 15
000 ungdommer.
I distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sogn og Fjordane jobber vi hele året
med planlegging og koordinering av denne aksjonen. Komiteen består av 7
skoleelever i alderen 14 – 17 år. Vi har blitt skolert av OD sentralt, og vi vil få videre
skolering gjennom året. De siste årene har 120 000 elever hvert år jobbet inn 30
millioner kroner.
Vår jobb i distriktskomiteen er å hjelpe hver enkelt skole med å gjennomføre
aksjonen på en best mulig måte. Dette gjør vi ved å arrangere skoleringsseminar for
elever, avholde lærerkurs, samt å holde foredrag om Operasjon Dagsverk og årets
prosjekt på skolene i forkant av OD-dagen.
OD er en enestående mulighet for norske skoleelever til å lære om internasjonale
tema. Vi setter viktigheten av utdanning for ungdom, global fattigdom og
nord/sør-problematikk på dagsorden i skolen. Operasjon Dagsverk er en unik
mulighet for å få internasjonalisert undervisning inn i timene, noe som er i tråd med
læreplanen. Vi ønsker å sørge for at norsk skoleungdom begynner og se ut i verden,
og engasjere seg i globale spørsmål.
I perioden august til november skal vi avholde to seminarer i Sogn og Fjordane,
hvorav to av disse er helgeseminarer. Alle skoler i Sogn og Fjordane som er med på
Operasjon Dagsverk vil få tilbud om å delta. Disse seminarene legger grunnlaget for
en god gjennomføring av OD på hver enkelt skole. De største utgiftspostene knyttet
til seminarene vil være mat, lokale og reiseutgifter til deltakerne. I vedlegget er det
oppført et detaljert budsjett hvor utgifter står nøyere beskrevet.
I 2018 deltok 25 skoler i Sogn og Fjordane på Operasjon Dagsverk. Aksjonen er
utbredt i hele fylket, og engasjerer mange elever. I tillegg har Operasjon Dagsverk i
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Sogn og Fjordane vokst betraktelig de siste to årene. Seminarene og arbeidet til
disktriktskomiteen bidrar til at Operasjon dagsverk blir enda bedre på alle skolene,
og at mange elever får muligheten til å jobbe på OD-dagen.
Vi håper vi får innvilget søknaden, slik at vi får arrangert OD på en best mulig måte.
Vårt kontonummer er 2510.20.26295 Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til
Dina Kristin Tjønneland, 97086522, eller sognogfjordane@od.no.

Med vennlig hilsen
__________________
Dina Kristin Tjønneland
97086522
sognogfjordane@od.no
Distriktskomiteen Sogn og Fjordane
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