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Sak innmeldt av:              Sentralstyret 
 
CISV Norge og CISV Colombia har siden 2011 samarbeidet om et utvekslingsprosjekt kalt 
Kompaz, finansiert av Fredskorpset (FK). For å fortsette prosjektet de neste årene, må vi 
sende inn en ny søknad til Fredskorpset innen 1. april 2018.  CISV Norge, CISV Colombia og 
CISV Brasil undersøker mulighetene for å utvide prosjektet til å inkludere CISV Brasil som en 
tredje samarbeidspartner. Vi fikk derfor innvilget støtte fra Fredskorpset for å utføre en såkalt 
”feasibility study”. Arbeidet med denne forundersøkelsen startet i september 2017. I den 
forbindelse ønsker sentralstyret innspill fra Representantskapet og fylkeslagene, og å vite om 
det er interesse for å fortsette arbeidet med Kompaz frem mot landsmøtet og i årene som 
kommer. Sentralstyret vil i så fall legge frem et forslag for landsmøtet 2018 om at CISV Norge 
fortsetter prosjektet i utvidet form i samarbeid med CISV Colombia og CISV Brasil fra 
2018/2019. Kompaz prosjektet gir CISV Norge som organisasjon en unik mulighet til å ha 
frivillige som jobber fulltid for organisasjonen. Sentralstyret vil oppfordre fylkeslagene til å 
vurdere hvordan vi kan få utnyttet dette potensialet på best mulig måte. 
 
Kort om Kompaz: 
Kompaz er en prosjektgruppe på fire personer - to fra Colombia og to fra Norge. CISV 
Hordaland er vertskap for prosjektgruppen når de er i Norge på høsten. På våren fortsetter 
prosjektgruppen sitt arbeid i Colombia. Fjorårets Kompaz fokuserte på å lage videoer, artikler 
og aktiviteter om menneskerettigheter til bruk på CISV-leirer og i fylkes- og lokallagene. 
Prosjektgruppen reiste også til andre fylkeslag for å holde lokale aktiviteter, og holdt bolker og 
aktiviteter på nasjonale seminar som NEO og Høstmøtet. De norske deltakerne i prosjektet 
har også gjort etterarbeid etter at selve prosjektet ble avsluttet, bl.a. i form av å holde 
aktiviteter på CISV-leirer i Norge. Kompaz har også arrangert mosaikkprosjektet Verden i 
Bergen årlig.  
Mer informasjon om Kompaz kan dere finne på http://kompaz.cisv.no 
Utvidelse med CISV Brasil 
Brasil er positive til å bli med, og ser muligheter og potensiale i prosjektet. Det er ikke fastsatt 
hvilket lag som eventuelt vil være vertskap for prosjektet I Brasil, men Sao Paulo er en sterk 
og motivert kandidat. 
Utvidelse vil innebære at det vil være en prosjektgruppe i Norge i fire måneder på våren, i 
tillegg til prosjektgruppen som er i Norge i fire måneder på høsten. Prosjektgruppen som er i 
Norge på våren vil bestå av to norske og to brasilianske deltakere, mens den på høsten som 
tidligere vil bestå av to norske og to colombianske deltakere. 
Tidligere og nåværende prosjekt: 

-        NOR + COL – fire mnd. i Norge (høst) etterfulgt av fire mnd. i Colombia (vår) 
 
Utvidet fremtidig prosjekt: 

-        NOR + COL – fire mnd. i Norge (høst) etterfulgt av fire mnd. i Colombia (vår) 
-        COL + BRA – fire mnd. i Colombia (høst) etterfulgt av fire mnd. i Brasil (vår) 
-        BRA + NOR – fire mnd. i Brasil (høst) etterfulgt av fire mnd. i Norge (vår) 

Prosjektets mål og innhold: 
Prosjektets mål og innhold bestemmes i fellesskap mellom samarbeidspartnerne CISV Norge, 
CISV Colombia og CISV Brasil. Prosjektgruppene har hatt noen generelle mål for hele 
perioden, samt noen mål for oppholdet i Norge, og noen mål for oppholdet i Colombia.  
 
Fredskorpset gir støtte for at utvekslingen skal bidra til å utvikle unge ledere som tar ansvar 
og skaper positiv endring i sine liv og i sine lokalsamfunn, og for at partnerorganisasjonene 
(CISV Norge, CISV Colombia og CISV Brasil) skal ha strukturer for å fasilitere deltakernes 
videre engasjement og bidrag til organisasjon og/eller sivilsamfunnet generelt.  
 

http://kompaz.cisv.no/
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Foreløpig formulering av ”purpose” med det utvidede prosjektet fremover er: 
"Aim to have a greater impact through ensuring high quality peace education within CISV 
programmes and applying CISV educational content outside of CISV programmes." 
Det overordnede målet om at prosjektet skal gi CISV en større ”impact”, er i tråd med CISV 
International sin hovedmålsetning om å nå ut til flere. Kompaz er en god mulighet til å nå 
personer utenfor CISV-miljøet og drive fredsutdanning i lokalsamfunnet, f.eks. gjennom 
mosaikkprosjekter og samarbeid med andre organisasjoner. Prosjektet gir også mulighet for å 
øke kvaliteten på fredsutdanningsmaterialet som brukes i CISV sine programmer, lokale 
aktiviteter og treninger.   
 
Administrasjon og ressursbruk: 
Prosjektet er tilnærmet fullfinansiert av Fredskorpset. 
 
CISV Norge har i foregående og nåværende prosjektperiode vært koordinerende partner i 
samarbeidet, det vil si at CISV Norge er ansvarlig for prosjektet ovenfor Fredskorpset. For å 
følge opp dette ansvaret har CISV Norge hatt en ansatt prosjektkoordinator i 30% stilling 
finansiert av prosjektmidler fra Fredskorpset.  
 
Ved en utvidelse av prosjektet vil CISV Norge fortsette å være koordinerende partner, hvilket 
innebærer at prosjektet kategoriseres som et Nord-Sør-prosjekt i FK-sammenheng. 
Økonomisk tilskudd fra Fredskorpset vil øke forholdsmessig dersom prosjektet utvides. 
Sentralstyret forutsetter at prosjektkoordinatorstillingen i Norge må økes ved en utvidelse av 
prosjektet.  
 
For mer informasjon om Fredskorpsets rammeverk og tilskuddsordning for denne typen 
prosjekt, se https://www.fredskorpset.no/for-partnere/volunteer/samarbeidsavtale/  
 
Daglig leder i CISV Norge har i tidligere prosjektperioder hatt noe ansvar i forbindelse med 
regnskapsføring og rapportering til FK. Pt. er det prosjektkoordinator som skal gjøre dette 
arbeidet, og også i fremtidig prosjekt.  
 
CISV Hordaland har som vertskap for Kompaz brukt frivillige og økonomiske ressurser på å 
følge opp prosjektet.  
Når Kompaz har aktiviteter for fylkes- eller lokallag, skal det i utgangspunktet ikke medføre 
kostnader for prosjektet, da eventuelle utgifter dekkes av det aktuelle fylkes- eller lokallaget. 
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