
Rapport om PLIS-prosjektet 2020 - 2021 

I 2020 vedtok Kongsgaard Rotaryklubb (KR) å gå inn i et tre-årig internasjonalt humanitært prosjekt. 

Klubben valgte PLIS-prosjektet knyttet til Peeteli kirkes omsorgssenter i Tallinn i Estland, og avgrenset 

prosjektet til støtte til undervisnings- og sosialiseringsarbeide overfor vanskeligstilte barn og 

ungdom. Se: 

http://www.peeteli.com/sotskeskus/?lang=2  http://www.peeteli.com/sotskeskus/?ava=youth-

centre&lang=2 

Valget av dette prosjektet hadde sammenheng med at klubben tidligere har vært engasjert i 

«barnerike fattige familier-prosjektet» til Tallinn Internasjonale Rotary-klubb. Under dette 

samarbeidet besøkte flere i KR ved en anledning søsterklubben i Tallinn.  

 PLIS-prosjektet skjer i aktivt samarbeid med ledelsen ved Peeteli-senteret, Tallinn Rotary-klubb 

(http://www.rotary.ee/tallinn), Bremen Böttcherstrasse Rotary-klubb (https://bremen-

boettcherstrasse.rotary.de) og Vennesla Rotary-klubb (https://my.rotary.org/en/club/ad4039af-

46d0-4549-88a8-233b576079f4/details).   

Prosjektkomiteen i KR har fulgt PLIS-prosjektet nøye siden oppstarten i 2020, og det vil den fortsette 

med så lenge prosjektet pågår.  

Våren 2020 bevilget KR 20.000 kroner til PLIS-prosjektet. Bidraget skulle vise seg å bety svært mye for 

Peeteli-senteret. Korona-restriksjonene førte også i Estland til at skoler ble stengt, og elevene som 

pleide å komme til senteret etter skoletid for å få leksehjelp og mat, hadde nå behov for tilholdssted 

på dagtid. Her må opplyses at mange av barna/ungdommene som kommer til senteret, kommer fra 

hjem uten verken vann eller komfyr, og enda flere fra hjem uten internett. Peeteli-senteret fikk 

kastet seg rundt og har under korona-tiden kunnet tilby mat, opphold, leksehjelp, pedagogiske 

lærere og ulike aktiviteter også på dagtid. Problemet deres har vært at det ikke har vært økonomisk 

grunnlag for å tilby slik hjelp. Støtten fra Rotary-klubbene og fra andre humanitære organisasjoner, 

har vært avgjørende for nivået på tilbudene overfor brukerne. 

Representanter for Tallinn Rotary-klubb har besøkt senteret jevnlig, og i tillegg har senterledelsen 

jevnlig sendt brev til KR om utviklingen. Det er ingen tvil om at hvert øre som har blitt sendt fra KR til 

Peeteli, utelukkende har gått til PLIS-prosjektet og ikke til f.eks. administrasjonen eller andre formål. 

De økonomisk vanskelige forholdene ved Peeteli var avgjørende for prosjektkomiteen i KR da den 

høsten -20 bestemte seg for å øke støtten til senteret for 2021 til hele 5.000 euro. Det ble søkt om 

DG-midler og komiteen lagde et kunstlotteri for å reise midler til eget bidrag. Komiteen fridde til det 

kulturelle næringslivet for å få attraktive gevinster. Søknaden om DG ble innvilget, alle loddene i 

kunstlotteriet ble solgt og klubben sendte primo mai d.å. 5.000 euro til Peeteli. Lederen ved senteret 

deltok i et klubbmøte like forut for overføringen, og takket hjerteligst for den generøse gaven. 

Kunstlotteriet gav et overskudd som har blitt øremerket prosjektet for 2022.  
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