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Navn pA organisasjon: Norsk Tamilsk Helseorganisasjon

Arsmote/generalforsamling
Arsmotet ble sist g.iennomfort i 2019 pa Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter. Det ble ikke
gjennomfort i2020 grunnet koronasituasjonen. Vi planlegger 6 arrangere en generalforsamling i lopet
av 2021 . Under Arsmotet i 2019 var det 31 medlemmer som var tilstede.

Prosjektmoter
I 2020 har vi hatt 12 prosjektmster

Okonomi
Organisasjonens inntekt i 2020 har vart iform av medlemskontingent og tilskudd fra lMDi for
Norsk-Tamilsk Koronatiltak 2020. Det har vart lite aklivitet pga koronasituasjonen, og mye av jobben
har vart knyttet til informasjonsformidling om korona. M har ogsa mottatt stotte fra Lotteritilsynet for
tapt inntekt iforbindelse med Helseuken 2020 som vi pleier a arrangere i mai maneden hvert er

Medlemmer
12020 hadde organisasjonen totalt'l'10 medlemmer. 12019 hadde vi totalt 90 medlemmer. Vi har fatt
skt medlemstallet ved at aktiviteten i organisasjonen har okt sammenlignet med i 2019, og flere
personer har pa grunn av dette fatt mer kJennskap til organisasjonen. Vi har ogse tatt direkte kontakt
med medlemmene og sendt paminnelser om at de skal betale medlemskontingenten for det
innev€erende aret.

Aktivitcter for medlemmene
. Seminar om Forskning og lnnovas.ion. Tid: 29-02.20, sted: Tamilsk Ressurs og

Veiledningssenter 15 personer deltok. Malet med seminaret var a oke kunnskapen blant
tamilere om forskningsrelaterte tema. Apne samarbeidsmuligheter mellom ulike yrkesgrupper
og pa fuers av kommunene. M hadde ogse et Zoom-seminar en uke senere der ca. 40
personer deltok.

Webinar med helsepersonell som har.iobbet under koronasituasjonen. 29.11 .20. 4O$O
deltakere. Erfaringsutveksling om jobb- og hjemme situasjonen med barn og familie. vi har
kartlagt den mentale helsen blant helsepersonell. Det er planlagt et oppfolghgsmote sammen
med en psykolog i lopet av de forste manedene i 2021 .

. Medlemsaktiviteten har blift veldig begrenset pga koronasituasjonen.

Andre aktiviteter, aktiviteter der andre enn bare medlemmer deltoko Norsk- Tamilsk Koronatiltak 2O2O: Formidling av myndighetenes informasjon om
koronaviruset tir den tamirske beforkningen. ira 27'.02.io- e,t.rz.zo. Tirtaiene bestod avradiosendinger, videokampanjer,. informasjonsvideoer, hjelpelinje pA morsmAlet, O*iyr", oginformasjonsmoter. Vi har formidlet informisjon t'oveositetig tii oen tamilske o"tortniig;n. "vi
har ogsa tirbudt individuere samtarer tir personer som har gjennomg6tt koronainterslon"og 

'

som har opplevd andre helseutfordringer.

' webinar om depresjon den 05.12.20. 4g dertakere. rnformasjonsformidring og murighet for esnakke om et stigmatisert tema i tamilsk samfunn.

o Webinar om Diabetes den 12,12.20. 40 deltakere lnformasjonsformidling om sykdom somforekommer i hoy grad blant den tamitske befotk;in;";. 
--



a Webinar om stress og stressmestring den 20.12.20- 38 deltakere'

lnformasionsvideoer i samarbeid med TTN. l2O2O har det Ulitt qitt ut 20 videoer pA tamil om

ulike helserelaterte tema.
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lnformasjonsformidling via Tamilmurasam Radio om korona og andre helserelaterte tema'

Dette ble direktesendt, og opptak ble lagt ut i etterkant slik at de som ikke fikk med seg

direktesendingen kunne ha tilgang pi informasjonen'

Andre kommentarer til irsrapporten
organisasjonen hadde planlagt mange aktiviteter, men mye ble avlyst grunnet korona situasjonen' vi

ttf'ltte gjennomfort fysiske rioter, og dette har gjort begrensninger for planleggingen av aktiviteter'
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Samarbeidspartnere
o TamilTelevision Network (TTN): Samarbeidet i opptak og redigering av informasjonsvideoer

om helserelaterte tema.
Tamilmurasam Radio fra Oslo: Helsepersonell fra NTHO har gitt ut informasjon via denne

radiokanalen.
Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter: Dette er lokalet vi har tatt i bruk for styremoter og

arrangementer.
Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter: Samarbeidet i forbindelse med informasjonsformidling til

den tamilske befolkningen'
o lMDl: okonomisk tilskudd for Norsk- Tamilsk Koronatiltak 2020

o Folkehelseinstituttet: Samarbeidet iforbindelse med publisering av informasion pA tamil pA

deres facebookside kalt "Minoritetshelse"
o Rsde kors: En person som er ansatt ved rode kors har snakket om oppgavene til rode kors

og hvilke muligheter det er for et samarbeid med NTHO. Dette har blitt gitt ut i en

videosending.
o Aktive Kvinner i Bjerke: NTHO har holdt seminarer for denne organisasjonen'

o Andre tamilske orianisasjoner, idrettslag, templer og kirker: I forbindelse med

informasjonsformidlingen om koronasituasjonen

Korona-pandemien

Restriksjonene rundt korona har fsrltil at vi ikke fikk gjennomfort Helseuken 2020 og

ldrettsskadekurset. Vi hadde ogs6 planlagt ir reise rundt i Norge for a gi den tamilske befolkningen

informasjon om koronaviruset. Vi fikk reist til Molde, Alesund, Hareide og Trondheim, men resten av

de planlagte reisene ble ikke fullfsrt grunnet restriksjonene'

Grunnet koronapandemien mAtte vi gjore mye annerledes. Vi har tatt i bruk digitale hjelpemidler for 5

spre informasjon og for A holde andre webinarer om helserelaterte tema. Vi har okt bruken av sosiale

medier (facebook, viber, whatsapp, instagram), radio (Tamilmurasam) og nett tu (Tamil Television

Network, youtube-kanal). Vi har ogsa opprettet en youtube kanal der vi har lastet opp videoer slik at

alle har tilgang til informasjon.
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