
Gode grunner til å støtte Adina 



Adina bygger 
mennesker i Romania 
og Uganda

● Hjelper fattige og vanskeligstilte 
barn og unge.

● Hjelp til selvhjelp – Adina hjelper 
barn som faller utenfor til å bli aktive 
i sitt lokalsamfunn.

● I våre områder i Romania og 
Uganda er Adina eneste aktør som 
tilbyr våre typer tjenester. 



Brennende 
engasjement i 

Bergen

● Stiftet i 2001 av Ove Haugsdal.

● En liten og effektiv 
utviklings-organisasjon i Bergen.

● Bidrar årlig med 3,5 millioner 
kroner til prosjekter i Uganda og 
Romania.

● Drives av innsamlede midler fra 
skoler, bedrifter, stiftelser og 
privatpersoner.

● Statlig støtte fra Norad

● Aktiv ungdomsforening: 
Adina Ung. 



Vi lærer elever i 
Bergen om nord-sør 

problematikk

Kunnskap:
Adina opplyser og skaper 
interesse blant norske 
ungdommer rundt tema 
som utviklingsarbeid, 
rettighetsarbeid, unges 
påvirkningskraft og FNs 
bærekraftsmål.

Engasjement:
Vi jobber tett med skoler i 
bergensregionen med ulike 
innsamlingsaksjoner.



175 barn med nedsatt funksjonsevne får 
årlig hjelp med operasjoner, fysisk og 
psykisk rehabilitering, skolegang og 
arbeidstrening

Vi jobber helhetlig: 
Vår metode er unik, da den integrerer 
foreldre, lokalsamfunn, skoler og 
myndigheter i arbeidet med rehabilitering 
og videre oppfølging av barna våre. Målet er 
at barna skal kunne bli selvstendige og 
aktive samfunnsborgere.   

Uganda: Lira Rehabilitation Center



Uganda i tall

➢ Rehabilitert 2000 barn siden 2010
➢ Hjelper årlig 175 barn hvorav ca. 90 blir 

operert
➢ Årlig totalbudsjett på 2.3 mill. kr

(inkludert lønn til fysioterapauter, 
sykepleiere, sosialmedarbediere, m.m.)  

● En operasjon koster i snitt 
5 150 kr

● Oppfølging og rehabilitering 
i 18 måneder koster i snitt 
7 500 kr

● Skolegang i ett år koster 
3 200 kr

● Skoleutstyr for ett år koster 
400 kr

→ For kun 16 250 kr kan man 
endre et barns liv.  

“En operasjon og rehabilitering kan være forskjellen mellom å 
kunne gå og løpe eller være bundet til en rullestol”



Vi jobber helhetlig: 
Gjennom tilbud om åpen barnehage, SFO med 
leksehjelp, Home Start, og utdanningsstøtte, sikrer vi 
at barna får støtte og hjelp gjennom hele skolegangen. 

.

Romania: Vi hjelper fattige barn og 
unge til et bedre og mer selvstendig liv.

Adina har bidratt til at 
skolefrafallet i grunnskolen har 
gått fra rundt 30 % 
til omtrent 0 %. 



Romania i tall

➢ Hvert år hjelpes 285 barn og deres 
familier

➢ Årlig totalbudsjett på ca 1 mill. kr  
➢ For kun 3 500 kr kan man sikre 

utdanningsstøtte og fritidstilbud til ett 
barn i ett år

● Åpen barnehage i ett år koster 
370 kr

● SFO og leksehjelp i ett år koster 
1 100 kr

● Et lite måltid under SFO koster årlig 
175 kr

● Skolemateriell for ett år koster 
185 kr

● Utdanning av en frivillig koster 
1 000 kr

● Utdanningsstøtte for videregående 
skole i ett år koster 
2 150 kr



Adina Home er en viktig 
møteplass og et aktivitetssenter 
for barn og unge i Dolj fylke, 
som ligger i en av de fattigste 
regionene i Romania. 

I tillegg til å administrere 
organisasjonen og alle tiltak i 
skoler, barnehager og hjem, 
huser Adina Home aktiviteter 
som skal fremme barns og 
kvinners rettigheter. Romania:

I 2020 åpnet vi 
Adina Home 



Etter mange år har vi endelig fått 
egne lokaler der vi gir helsehjelp, 
fysisk rehabilitering og skoletilbud 
for barna i området.

Adina Stiftelsen er den eneste 
organisasjon som tilbyr denne 
type hjelp til barn med nedsatt 
funksjonsevne i et område der 
det bor mer enn to millioner 
mennesker.

Uganda:  
I 2020 åpnet nye Lira 
Rehabilitation Centre



● Uten vår tilstedeværelse i våre områder i Romania og Uganda, vil ikke barna få hjelp. 
● Vi er avhengige av den gode viljen fra bedrifter, skoler og andre støttespillere.
● Vi samler inn om lag 3.5 millioner kroner hvert år.

Nå trenger vi din støtte! 



Hvordan støtte oss? 

Privatpersoner: 
Bli fadder (http://www.adina.no/bli-fadder/ ) eller bidra med et engangsbeløp

Bedrifter: 
Fast årlig støtte eller bidra med et engangsbeløp. Vi sender faktura som 
kan brukes til momsfradrag. Kontakt post@adina.no så fikser vi alt

Skoler: 
Kontakt oss dersom dere vil samle inn for Adina så kommer vi og holder 
foredrag om arbeidet vårt. 

http://www.adina.no/bli-fadder/
mailto:post@adina.no


Varm takk til våre støttespillere; Bedrifter og stiftelser



Varm takk til våre støttespillere;
 skoler og privatpersoner

Bergen Private Gymnas Nordahl Grieg Videregående Skole
Darbu Skole Akasia Paradis Barnehage
Garnes skole Skjold Menighetsbarnehage
Kirkevoll Skole Landås Menighetsbarnehage
Knarvik Videregående Skole Ulsmåg Skole
Metis Videregående Skole Mjølkeråen Skole 
Rå Skole Møhlenpris skole
Åstveit skole



Vi trenger din støtte.

Ta kontakt: 
www.adina.no  / post@adina.no 

Espen Haugen, fungerende daglig leder 
948 50 044

http://www.adina.no/
mailto:post@adina.no

