Hva er Kiwanis?
• En internasjonal serviceorganisasjon
med ca 600 000 barn, ungdom, kvinner og menn i ca 80 land og områder
verden over, i ca 15 500 klubber.
• Stiftet 1915 i Detroit, Michigan, USA.
• Kiwanis International har sitt hovedsete i Indianapolis, Indiana USA.
• Organisatorisk er Kiwanis inndelt i
regioner, distrikter og klubber.
• Den internasjonale ekspansjonen 		
startet først i 1962; den første europeiske klubb organisert i Wien 1963.
• Første klubb i Norden stiftet januar
1964 i Oslo.
• District Norden har i dag 67 klubber,
63 i Norge og 4 i Sverige med til
sammen ca 1500 medlemmer.
• Klubbene er selvstendige med ut-		
strakt egenansvar og selvstyre.
• KIWANIS er opprinnelig et indiansk
uttrykk som fritt oversatt står for
”å realisere seg selv”.

Les mer på www.kiwanis.no

Visjon og verdigrunnlag

Kiwanis
«Vi bygger»

Visjon:

BARN FØRST OG FREMST

www.kiwanis.no

Vi bygger en bedre verden
å leve i for alle !
Kiwanis grunnregler:
1. Å gi menneskelige og åndelige verdier
rang fremfor de materielle

Kiwanis er en internasjonal humanitær
organisasjon av frivillige som
aktivt arbeider for barn og unge

2. Å oppmuntre til et daglig liv i alt
menneskelig samkvem etter den
gyldne regel:
“Gjør mot andre hva du vil andre skal
gjøre mot deg”
3. Å fremme en høy sosial, forretningsmessig og yrkesmessig etikk
4. Å utvikle ved normer og godt eksempel en samfunnsånd preget av omtanke, fremskrittsvilje og hjelpsomhet overfor andre
5. Gjennom Kiwanis å skape varig vennskap, yte uegennyttige tjenester og
bygge opp et bedre samfunn for alle
6. Gjennom samarbeid å skape og bevare en sunn offentlig opinion, den
idealisme som gjør det mulig å fremme
økt rettferdighetssans, rettsikkerhet og
internasjonal forståelse og godvilje.

Ta kontakt!
Kiwanis International District Norden
Forretningsadresse:
Parkveien 12, 3970 Langesund
E-post: sekretar@kiwanis.no
Tlf 35 97 26 82

Gjør noe positivt for lokalsamfunnet!
Ta kontakt med Kiwanis!

®

Hva gjør Kiwanis?

Internasjonale prosjekter

Kiwanis konsentrerer sin innsats på områder i
lokalsamfunnet der stat og kommune av ulike
grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte.

1995-2001 gjennomførte Kiwanis, i samarbeid med UNICEF, sitt første verdensprosjekt,
og det ble samlet inn ca. 800 mill. kroner på
verdensbasis for å motvirke jodmangelen i
verden; det såkalte ”jod-prosjektet”.

Kiwanis har prioritert sin innsats slik:
• Hjelp til barn, ungdom og funksjons-		
hemmede.
• Samarbeid og assistanse til eldre som er
alene eller ved syke/aldershjem.
• Hjelp til spesielt trengende grupper nasjonalt og internasjonalt.
• Oppmuntring til internasjonal forståelse og
samarbeid.

I 2011 startes det et nytt
samarbeid med UNICEF,
gjennom prosjektet
ELIMINATE som går frem
til 2015. Målsettingen
er å eliminere dødsfall
på grunn av stivkrampe.
blant nyfødte barn og deres mødre.

Kiwanis arbeider for at de vi søker å
hjelpe, skal få det bedre og i størst mulig
grad en meningsfylt tilværelse.

Det må samles inn 790 mill.kr for å vaksinere fødende kvinner mot stivkrampe og
således unngå at det hvert år dør 60 000
nyfødte barn og 30 000 mødre.

Våre klubber arbeider fortrinnsvis i det
enkelte lokalsamfunn, men er også
engasjert både nasjonalt og
internasjonalt.
Kiwanis består av kvinner og menn i alle
aldre som ønsker å gjøre en innsats, og ser
nytten av å gjøre dette i et større fellesskap
for å oppnå bedre resultat enn alene. Du
finner Kiwanisklubber over hele verden, og
det finnes også klubber for barn og ungdom.

Kiwanis prosjekter
Kiwanisdukken
Kiwanisdukken tilbys gratis
til sykehus, legesentra, ambulanser og helsestasjoner
for å forberede barn på
medisinsk besøk eller operasjon. Den har til hensikt å
få barnet til å forstå hvilken
behandling som skal utføres.
”Barnets beste venn.”
Kiwanisdukken er laget av
miljøvennlig materiale.
Sommerleir for brannskadde barn



Burn Camp

En spesiell, spennende, gøy og
utviklende erfaring for deltakerne.
Skal vise hver enkelt deltaker at han/hun er
unik og verdifull som menneske og at alle har
noe positivt å tilby, tross sitt handikap.

Mental Helse Ungdom

Bli medlem!
Vil du bli med i en Kiwanis Club?

Våre klubber egner seg for personer med
sosial holdning, og som vil bidra med noe
meningsfylt i lokalmiljøet.
Du må bruke litt av din fritid til våre felles
aktiviteter, men får igjen gleden ved å
hjelpe de som trenger det.
Vi tilbyr medlemskap i klubber med godt
kameratskap og nye venner. Vi tilbyr deg
et interessant program og ny kunnskap
som vil gi deg en positiv fritid.
Du finner oss på nettet:
www.kiwanis.no
Mer info får du hos: pr-komite@kiwanis.no

En åpen organisasjon for ungdom
mellom 15 og 30 år, uavhengig av
kjønn, seksuell legning, etnisk
opprinnelse og livssyn.
Mental Helse Ungdom arrangerte
i 2008, for første gang, sommerleir for unge.
Kiwanis District Norden er hovedsponsor for
leirene.

Kiwanismodellen

Et tilbud til barn som bor
i familier med trange kår,
og som har manglende
muligheter til å delta på
lik linje med de fleste
andre barn.
Kiwanis har flere typer prosjekter
med sikte på å gi alle barn like
oppvekstvilkår og
utviklingsmuligheter.

