JA, jeg vil bli FORUT-fadder!
Som FORUT-fadder betaler du kr. 250,- pr. mnd. med AvtaleGiro.
Det er ulike måter å registrere seg som FORUT-fadder på, velg den som passer deg best:

1

Gå inn på forut.no/lockdown klikk på ”Ja jeg vil bli FORUT-fadder”
eller scan QR-koden til høyre, og registrer deg i skjemaet som
kommer opp. Her signerer du samtidig AvtaleGiro-avtalen med BankID
- veldig enkelt og helt papirløst.

2

Send oss ditt navn og mobilnummer på e-post til forut@forut.no. Da
registrerer vi deg som fadder og sender deg en lenke på e-post hvor du klikker deg inn og
signerer AvtaleGiro-avtalen med BankID.

3

Dersom du foretrekker papirskjema kan du starte med å sende oss denne siden av
brosjyren med de personlige opplysninger vi må ha. Det sendes til FORUT, boks 300,
2803 Gjøvik. Vi vil så fylle ut registreringsskjemaet og sende det til deg for signering.
Navn: ...........................................................................................................................................................................
Adresse:......................................................................................................................................................................
Postnr./sted:.............................................................................................................................................................
E-post:.........................................................................................................................................................................
Mobilnr.:......................................................................................................................................................................
Lurer du på noe? Ring 61 18 74 00 så hjelper vi deg.
FORUT er medlem av:

Dette er FORUT
FORUT arbeider mot fattigdom og for en rettferdig
verden. Vi vil at barn og kvinner skal få realisert
sine rettigheter og at rusmidler og dårlig psykisk
helse ikke hindrer trygghet og utvikling.

Ragnhild Sælthun Fjørtoft
er FORUT-fadder

FORUT er Innlandets bistandsorganisasjon og har
hovedkontor på Gjøvik. Vi driver utviklingssamarbeid
med partnere i Asia og Afrika og informasjonskampanjer for skoler og barnehager i Norge. Vi har
også solid erfaring fra nødhjelpsinnsats bl.a. etter
tsunamien på Sri Lanka, jordskjelvet i Nepal og
ebola-epidemien i Sierra Leone.
Dette går pengene til
Som FORUT-fadder støtter du ikke bare koronarelaterte prosjekter, men også FORUTs langsiktige
utviklingsarbeid for barn og kvinner i Nepal, India, Sri Lanka, Sierra Leone, Malawi og Zambia.
Dette er noen av prosjektene du bidrar til:
• drift av den eneste barnepsykiatriske klinikken i Nepal
• husbygging for flyktninger på Sri Lanka
• hjelp for å få unge mødre tilbake på skolen i Sierra Leone
• krisemottak og krisetelefoner for barn i India og Nepal
• forebygging av vold mot kvinner, HIV/AIDS og rusproblemer i Malawi og Zambia

FORUTs arbeid finansieres med støtte fra NORAD,
FORUT-faddere, personlige gaver, næringslivspartnere
og kampanjer i skoler og barnehager.
Les mer om oss på forut.no

FORUT er medlem av:

FORUT sikrer matforsyning
India har særlig store utfordringer knyttet
til covid-19. Da alt stengte mistet mange
millioner mennesker livsgrunnlaget. Så
langt er nesten seks millioner indere smittet
og nærmere 100.000 er døde som følge av
viruset.
FORUTs arbeid i slummen i Bangalore
endret seg radikalt som følge av pandemien.
De mest sårbare overlever normalt på
inntekt av tilfeldig dagarbeid, noe som tok
brått slutt i midten av mars. Behovet for å sikre
familiene næringsrik mat ble akutt, og FORUT har
bidratt til å sikre nødvendig matforsyning. Krisen er
ikke over, og FORUT vil bidra til at de fattigste av
de fattige kommer gjennom krisen.

Covid-19 rammer barn og unge i Nepal ekstra hardt.
Behovet for psykososial støtte er stort. Derfor jobber FORUT
med å etablere en krisetelefon for barn og foreldre som
trenger hjelp og veiledning om psykisk helse.

India

Du kan utgjøre en forskjell!
Bli FORUT-fadder!

Mange har reist med FORUT

FORUT utvider psykisk helse-tilbud

FORUT arrangerer årlig reiser til India, Sri Lanka og Nepal for våre
støttespillere. Der møter vi våre samarbeidspartnere og besøker
prosjekter vi støtter. Som FORUT-fadder er du hvert år med i
trekningen av en slik reise. Du kan også vinne tur ved å verve 15 nye
faddere. På grunn av covid-19 er det ikke fastsatt når neste reise
finner sted.
Les mer på forut.no/fadder/reise/

FORUT og Gjøvik kommune har
inngått en samarbeidsavtale som
handler om felles innsats for utsatte
barn og unge i millionbyen Bangalore
sør i India.

FORUT har nådd ut til mange barn og unge med hjelpepakker, medisinsk støtte og psykososial hjelp.Tusenvis av
henvendelser om smittefrykt, utnyttelse av barnearbeidere,
overgrep og sexhandel med barn og unge har blitt fulgt opp.

– Det handler om at vi alle må løfte
blikket noen ganger, og se utover vår
egen hverdag, sier ordfører Torvild
Sveen.

FORUT fokuserer på å få jenter tilbake på
skolebenken når skolene åpner igjen.
Du kan hjelpe ved å bli FORUT-fadder!

Historisk avtale med Gjøvik

Nepal
Bli fadder - få gratis showbillett!

Alle som blir FORUT-fadder i tidsrommet 1. oktober til
31. desember 2020 får en valgfri billett til:
• Urbane Totningers show på Kapp 4. juli 2021
eller
• Dora Thorhallsdottirs show ”Overganger” på Gjøvik
kultursenter 24. september 2021.

Kommunen skal støtte FORUTs
innsats i India med 75 000 kroner i
året, som tilsvarer om lag to kroner
per innbygger i Gjøvik.

Her signerer generalsek
retær i FORUT Ida Ole
anna Hagen, ordfører
Torvild Sveen og rådman
n Magnus Mathisen avta
len.

– Dette er først og fremst et symbolsk bidrag, sier Torvild Sveen. Han mener det er viktig at
kommunen sender et signal om å støtte internasjonalt arbeid, spesielt når FORUT har hovedkontor i samme kommune.
– Dette er en flott anledning for kommunens
ansatte og innbyggere å slutte opp om
byens egen bistandsorganisasjon.
FORUT er #stoltavgjøvik og glad for at
Gjøvik kommune og mange lokale
FORUT-faddere er med på laget.
Bli med du også!

