Aid in Meeting – AIM
Møter i internasjonalt miljø for ungdom i alderen 20 til 30 år, med
kultur, kunnskapsutveksling og prosjektarbeid i utviklingsland på programmet.
Aid in Meeting har sin opprinnelse i 2007 etter et initiativ fra den daværende ledelsen av
ungdomsarbeidet i Lions i Norge i nært samarbeid med medlemmer fra Bergen Student Lionsklubb.
Deltakerne i den første turen var antagelig alle sammen medlemmer
av denne klubben, men senere har det også vært deltakere fra
studentklubber i Østfold og Trondheim.
Bildet til venstre er antagelig den alle første gruppen utenfor LANkontoret i Kampala, Uganda.
AIM er ment å skulle gi utbytte to veier; Deltakerne fra Norge
kommer med i et interessant program utenlands og skaffer seg
erfaring i kommunikasjon, prosjektledelse og praktisk arbeid og
overfører sine kunnskaper til ungdom på deres egen alder i det aktuelle landet.
Gruppelederen i den første gruppen beskriver opplevelsen slik: Vi reiste omkring i landet sammen,
studenter som hadde ulike kunnskaper og ferdigheter. Vi besøkte skoler, sykehus og klinikker,
forretningsvirksomheter og andre ikke statlige organisasjoner der vi kunne gjøre en forskjell og
arbeide side om side med ugandiske kolleger. Vi arbeidet nært sammen med Leo- og Lionsklubber,
campusklubber og organisasjoner som lærte noe om å arbeide målrettet og effektivt.
AIM-programmet bygger fortsatt på de samme grunntankene, men det er verdt å merke seg at
programmet er åpent for alle Lions eller blivende medlemmer i aldersgruppen 20 til 30 år. Det
forberedende arbeidet for 2019 er i gang. Etter gjeldende regler skal «møtene» finne sted i land der
Lions Aid Norway har virksomhet eller kontakter som er lokalt behjelpelig med å gjennomføre
programmet. Turen i 2019 vil gå til Zambia.
Vi har to oppfordringer til klubbene:
- støtt AIM i henhold til riksmøtevedtak med kr. 50 per medlem, eventuelt kr. 1500 fra klubben.
- kom med forslag på ungdom i klubbens arbeidsområde som kan tenkes å delta i programmet.
BETALINGSINFORMASJON

KONTO: 9001.23.04462

TEKST: AIM OG KLUBBNAVN

Kontaktperson er Stefan Trygve Soos – stefan.trygve@soos.no, som svarer på alt dere vil vite.
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