


3. N0DHJELP

Partners gir n0dhjelp i krisesituasjoner. Som en lokalt 
forankret organisasjon med et solid, lokalt nettverk star det 
et apparat klart som reagerer raskt nar det oppstar kriser. 
Partners kan raskt fa ut mat og annet som er n0dvendige 
for at mennesker kan overleve nar krigshandlinger eller 
naturen rammer lokalsamfunnet: 

Omkring 253 000 mennesker b/e hjulpet av Partners i 

2015. 

Partners Norges rolle var a sende penger som bidro til a 
finansiere denne hjelpen. 

Dette er noen av aktivitetene til Partners Norge i 2015: 

Partners Norge har drevet informasjonsarbeid i Norge for a 
bidra til a 0ke forstaelsen for situasjonen for de ulike 
folkegruppene i Myanmar. Gjennom kronikker i ulike aviser, 
blogginnlegg og informasjon pa sosiale medier, 0nsker 
Partners a bidra til at situasjonen for menneskene i 
Myanmar blir kjent i Norge. Gjennom kontakt med 
politikere og ulike bedriftsledere har Partners 0nsket a 
pavirke det norske samfunn til a handle etisk riktig i sin 
kontakt med myndighetene og nceringslivet i Myanmar. 
Partners Norge har ved flere anledninger deltatt pa m0ter 
med Utenriksdepartementet hvor vi har rapportert om 
situasjonen i Myanmar. 

Partners Norge har gjennomf0rt kampanjer som har 
generert penger til arbeidet i Myanmar. 

Partners Norge har jevnlig informert vare st0ttespillere og 
andre som er interesserte i arbeidet gjennom personlig 
kontakt, e-post, informasjonsbrev, magasin og ved bruk av 
sosiale medier. 

Partners Norge har deltatt pa Partners Relief and 
Developments internasjonale lederm0te i Chiang Mai, 
Thailand. 

Partners har hatt samarbeid med ulike skoler i landet som 
har samlet inn penger til organisasjonens arbeid. 

Partners Norge har deltatt pa gudstjenester i ulike 
menigheter. 

Partners Norge har i ulike lag og foreninger bidratt med 
informasjon om Partners sitt arbeid og om situasjonen i 
Myanmar. 

Partners Norge har deltatt som frivillige pa OASEs 
sommerstevne i Kristiansand hvor vi ogsa fikk mulighet 
til a informere stevnedeltagerne om arbeidet. Partners 
promoterte ogsa arbeidet sitt pa MiG-festivalen (Midtnorsk 
Gospelfestival) pa Tautra i Tr0ndelag. 

Norske medier har hatt en 0kende fokus pa situasjonen 
i Myanmar, noe som har bidratt til en st0rre interesse for 
Partner sitt arbeid. Flere donorer 0nsker a st0tte arbeidet 
0konomisk. Partners har gjennom drift skaffet seg en positiv 
egenkapital. Dette i tillegg til den 0kende interessen for vart 
arbeid, mener vi ska per basis for fortsatt drift. Styret mener 
at arsregnskapet gir et riktig bilde av stiftelsens utvikling, 
resultat og stilling. 

Partners Norge forurenser ikke ytre milj0 med sin 
virksomhet. 

Styrets sammensetning er fire menn og en kvinne, samt 
informasjonsradgiver som ikke har stemmerett. Partners vii 
arbeide for a opprettholde en jevn balanse mellom menn 
og kvinner i styret. 

Styrets mal er a holde de administrative kostnadene lave, 
slik at sa mye som mulig av inntektene gar til Partners sitt 
arbeid blant flyktninger. 
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