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HANKEKUVAUKSET 2017 ETELÄ-AASIA  
  Slummiyhteisön kehittämishanke Dhakassa 
 Sijainti:  Dhaka, Bangladesh Budjetti 2017:  190 000 € Kesto:  2005 – 2017 Hanketyyppi (Fida): II Haavoittuvat ihmisryhmät c. Lapset ja nuoret Hankenumero:  5013 DAC-toimiala:  16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille Kumppani:  Fida International Bangladesh  Köyhyys, koulujen puute ja koulutuksen laatu urbaaneissa slummeissa ovat suurimmat syyt koulunkäynnin väliin jättämiseen Bangladeshissa. Slummikoulu takaa lapsille laadukkaan ja ilmaisen koulun Satarkulin slummin alueella.   Hanke mahdollistaa perusasteen koulutuksen sekä erilaisia lisäaktiviteetteja noin 430 slummilapselle. Hankkeen kehitystavoitteena on parantaa Satarkul-slummin asukkaiden elämänlaatua yhteisötasolla Dhakassa. Välittömänä tavoitteena on parantaa slummin asukkaiden mahdollisuuksia perustarpeiden täyttämiseen Satarkulin ja North Badda unionin alueilla. Hanke järjestää myös erilaisia koulutuksia slummien asukkaiden voimaannuttamiseksi.   Hankkeen tuloksena oppilaiden arvosanat viidennen luokka-asteen kansallisissa kokeissa nousivat. Hankkeen suorina hyödynsaajina on 650 ihmistä ja epäsuorina hyödynsaajina 2 150 ihmistä. Suurin osa oppilaista jatkoi myös opiskelua viidennen luokan jälkeen. Tämä lisää tulevaisuudessa slummilasten mahdollisuuksia elämän eri osa-alueilla.  Slum Community Development Project in Dhaka 
 Location:  Dhaka, Bangladesh  Budget 2017:  190 000 € Duration:  2005 –2017 Project type (Fida):  II Specific vulnerable groups c. Children and youth  Project code:  5013 DAC purpose code:  16050 Multisectoral aid for basic social services Partner:  Fida International Bangladesh  Poverty, lack of schools and quality of education in urban slums are the main barriers not to attend school in Bangladesh. The slum school guarantees children a qualified, free school in Satarkul slum area.  The project provides primary education and extra curriculum activities for approximately 430 slum children. The project goal is to improve Satarkul Slum dwellers’ quality of life at community level in Dhaka. The purpose is to improve slum dwellers’ possibilities to fulfil their basic needs in Satarkul and North Badda Union areas. The project also provides different kinds of trainings for the people living in slums in order to empower them.   
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The project results in improved grades of the students in fifth grade national exams. The project directly benefits a total of 650 people and indirectly it benefits 2 150 people. Most of the students also continued studies after 5th grade. This increases the future possibilities of the slum children.    
 
 Luovat ajatukset – taitavat kädet  
Sijainti:  Thimphu ja valitut yhteisöt kaikissa Bhutanin 20:ssa piirikunnassa (joista tähän mennessä tavoitettu 7) Budjetti 2017:  85 000 € Kesto:  2011 –  Hanketyyppi (Fida): II Haavoittuvat ihmisryhmät c. Naiset ja tytöt Hankenumero:  5039 DAC-toimiala:  15170 Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot Kumppani:   Kansalaisjärjestö RENEW (Respect, Educate, Nurture and Empower Women)  Haavoittuvat naiset, jotka ovat pääosin perheväkivallan uhreja, etsivät neuvontaa, psykososiaalista tukea ja oikeudellista apua Fidan kumppanijärjestöltä, RENEW:iltä (Respect, Educate, Nurture and Empower Women). Nämä naiset tarvitsevat usein kipeästi keinoja itsensä ja lastensa elättämiseen. Hankkeessa naisille opetetaan erilaisia kädentaitoja, kuten ompelua, kudontaa ja kirjontaa, sekä annetaan tukea uusiin taitoihin perustuvan liiketoiminnan aloittamiseen tulojen luomiseksi.   Hankkeen painopisteenä on ollut ompelun-, kudonnan- ja kirjonnan opettaminen. Vuonna 2016 järjestettiin myös muiden liiketoimialojen koulutuksia kysynnän mukaan esimerkiksi aiheista; ruuan prosessointi ja maatalous. Vuonna 2017 työ jatkuu uusilla työalueilla. Naisryhmien kouluttamisen lisäksi hankkeeseen on kuulunut olennaisena osana kouluttajien kouluttaminen tuotesuunnittelun, laadun ja markkinoinnin osalta sekä hallintohenkilöstön rahoitus-, hankejohtamis- ja raportointikapasiteetin kehittäminen.  Hankkeen kehitystavoitteena on parantaa perheväkivallan uhrien sekä muiden haavoittuvien naisten elinkeinomahdollisuuksia opettamalla heille toimeentulotaitoja. Välittömänä tavoitteena on rakentaa hyvin toimiva koulutusohjelma perheväkivallan uhreille ja muille haavoittuville naisille.  Hankkeen ansiosta Bhutanissa on taitavia koulutettuja paikallisia käsityöohjaajia sekä satoja naisia, joiden toimeentulo on parantunut ompelu-, kudonta- ja kirjontataitojen sekä inkiväärimakeisten valmistuksen myötä. Myös naisten omanarvontunto on parantunut heidän saamansa positiivisen palautteen ja paremman toimeentulon kautta. Hankkeen hyödynsaajien joukkoon kuuluvat haavoittuvat naiset (perheväkivallan uhrit, alkoholistit ja huumeriippuvaiset) ja heidän perheensä. Suoria hyödynsaajia on yhteensä 250 ja epäsuoria yhteensä 1500.  Creative Minds – Busy Fingers 
 Location:  Thimphu and selected communities in all 20 districts of Bhutan (by now 7 reached) Budget 2017:  85 000 € Duration:  2011 – Project type (Fida):  II Specific vulnerable groups b. Women and girls  Project code:  5039 DAC purpose code:  15170 Women’s equality organizations and institutions  
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Partner:   NGO RENEW (Respect, Educate, Nurture and Empower Women)  The vulnerable women, that are mainly victims of domestic violence, seek counselling, psycho-social support and legal help from Fida’s partner organization, RENEW (Respect, Educate, Nurture and Empower Women). These women often need grievously resources to support themselves and their children economically. Through this project, women are taught different handicraft skills, such as tailoring, weaving and embroidery. They’ve also been given support to start a business based on their new skills, to create income.  The project’s focus has been on teaching tailoring, embroidery and weaving. In 2016 trainings on other trades, such as food processing and agriculture, were also arranged depending on demand. The work continues with new women’s groups and working districts in 2017. Along with the training of women’s groups, the capacity building of the trainers on product design, quality, and marketing as well as developing the administrative staff’s skills on finance, project management, and reporting, have been essential parts of the project.  The project’s goal is to improve the livelihood opportunities of the victims of domestic violence and other vulnerable women by teaching livelihood skills. The purpose is to build a well-functioning training program for victims of domestic violence and other vulnerable women.  As a result of the project, there are skillful trained local instructors and hundreds of women with new livelihood skills in tailoring, weaving, machine embroidery or ginger candy production in Bhutan. In addition, the self-esteem of the women has improved as a result of increased income and a positive feedback. The project beneficiaries include vulnerable women (victims of DV, and alcohol and drug addicts) and their families. In total, there are 250 direct and 1500 indirect beneficiaries.    
  Yhteisön kapasiteetin vahvistamishanke 
 Sijainti:  Maharashtra osavaltio, Intia Budjetti 2017:  50 000 € Kesto:  2007 – 2017 Hanketyyppi (Fida): I Yhteisökehityshankkeet Hankenumero:  5032 DAC-toimiala:  16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille Kumppani:  Fida International Intia  Monet maantieteelliset tekijät, kuten kuivuus, vaikeuttavat maanviljelijöiden työtä Maharashatran osavaltiossa, Intiassa. Kuivuuden vuoksi monet sadot epäonnistuvat ja maanviljelijät ovat epätoivoisia. Epätoivoisuus johtaa monesti itsemurhiin. Hanke pyrkii kasvattamaan maanviljelijöiden ja heidän perheidensä toivoa ja antamaan uusia maanviljelystaitoja.   Hanke on voimaannuttanut yhteisöä uusilla maanviljelystaidoilla ja terveysopetuksella. Maanviljelijät ovat saaneet esimerkiksi opetusta luomuviljelystä mallimaatilalla, joka on otettu vastaan positiivisesti. Maanviljelijöiden lapset ovat saanet tukea kummiohjelman kautta. Hankkeen suorina hyödynsaajina on 145 maanviljelijää, 1 975 naista ja 900 lasta. Epäsuoria hyödynsaajia ovat 400 maanviljelijää, 3 460 naista ja 3 600 lasta. Hanke jatkaa vuonna 2017 samalla kaavalla kuin aikaisempina vuosina.   
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Hankkeen kehitystavoitteena on kohentaa maaseutuyhteisöjen elämänlaatua. Välittömänä tavoitteena on parantaa maaseutuyhteisöjen kykyä huolehtia itsestään. Tuloksena maanviljelijöiden toivo ja luottamus lisääntyvät ja heidän satonsa paranevat.  Community Capacity Development Initiative 
 Location:   Maharashtra state, India Budget 2017:  50 000 € Duration:  2007 – 2017 Project type (Fida):  I Holistic community development Project code:  5032 DAC purpose code:  16050 Multisector aid for basic social services Partner:   Fida International India  Many geographic reasons, such as dryness, make farmers’ job difficult in Maharashtra state, India. Due to dryness, many crops fail and farmers are hopeless. This despair may often lead to suicides. The project aims to increase hope of the farmers and their families, and to offer them new agricultural skills.   The project has empowered the community for instance by providing them with agricultural knowledge and health education. Farmers have been taught organic agriculture in a model farm and they have received the teaching well. Farmers’ children have got support through a sponsorship program. The project directly benefits 145 farmers, 1 975 women and 900 children, and indirectly 400 farmers, 3 460 women and 3 600 children. The project continues the same way in 2017 as it has functioned before.  The project goal is to improve the rural communities’ quality of life. The purpose is to improve the rural communities’ ability to fend for themselves.  As a result of the project, the hope and a confidence of the farmers increases and their crops become preferable. 

  Mumbain slummiyhteisön kehitysohjelma 
 Sijainti:  Mumbai, Maharastra, Intia Budjetti 2017:  135 000 € Kesto:  2002 - 2018 Hanketyyppi (Fida): II Haavoittuvat ihmisryhmät c. Lapset ja nuoret Hankenumero: 5033 DAC-toimiala:  16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille Kumppani:  Kansalaisjärjestö Good News Seva Sangh  Ydinongelma hankealueella on slummiympäristön epäterveellisyys sen asukkaille. Hanke järjestää terveyskoulutusta sekä aikuisille että lapsille ja auttaa slummien asukkaita kehittämään ympäristöään esimerkiksi parantamalla sanitaatiota. Hankkeen kehitystavoite on slummin asukkaiden noussut elintaso. Välitön tavoite on slummin asukkaiden parantunut elämäntapa.   Hankkeen tuloksena slummiperheiden terveys paranee ja yhteistyökomiteoiden omistajuus vahvistuu ympäristöä kehittäessä. Suorina hyödynsaajia on noin 300 kummilasta, jotka osallistuvat hankkeen järjestämään kerhotoimintaan ja muihin aktiviteetteihin. Muina hyödynsaajina ovat 931 nuorta ja 1500 slumminaista.  
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Mumbai Slum Community Development Project 
 Location:   Mumbai, Maharastra, India Budget 2017:  135 000 € Duration:  2002 – 2018 Project type (Fida):  II Specific vulnerable groups c. Children and youth Project code:  5033 DAC purpose code:  16050 Multisector aid for basic social services  Partner:  NGO Good News Seva Sangh   The core problem of the project area is unhealthy environment of the slums for its residences. The project arranges health education for both adults and children, and helps slum dwellers to develop their environment for instance by improving sanitation. The project’s goal is the slum dwellers’ improved standard of living. The purpose is an improved lifestyle of the slum dwellers.   The project results in increased health of the slum families and increased ownership of the community committees when developing the environment. Approximately 300 sponsorship children benefit directly through Kids clubs and other activities organized by the project. 931 youth and 1500 slum dweller women are the project’s beneficiaries.  
  Yhteisökehitys- ja kapasiteetin vahvistamisohjelma  
Sijainti:  Intia Budjetti 2017:  214 000 € Kesto:  2005 – 2018  Hanketyyppi (Fida): V Alueelliset hankkeet koordinointiin, vaikuttamistyöhön ja kapasiteetin rakentamiseen Hankenumero: 5036 DAC-toimiala:  16020 Työpolitiikka ja työvoimahallinto Kumppani:  Fida International   Fidan kumppaniorganisaatiot Intiassa hyötyvät tästä ohjelmasta organisaatioina. Ohjelman kautta heidän sosiaalisen työn laatu ja määrä kasvavat. Tämä kasvattaa kumppaneiden mainetta kansalaisyhteiskunnassa ja myötävaikuttaa kasvaneeseen omarahoitukseen. Kumppaneille on annettu työkaluja ja tietotaitoa yhteisöjen koulutusta varten. He ovat oppineet esimerkiksi talous-, hankehallinnon- ja eri teemojen mukaisen koulutuksen antamisen taitoja.   Ohjelman kehitystavoitteena on parantaa kumppanien kapasiteettia laadukkaan sosiaalisen toiminnan edistämiseksi, jotta kohdealueilla saataisiin aikaan uudistavaa vaikutusta. Välittömänä tavoitteena on parantaa kumppanien laillista asemaa sekä hankehallinnollista kapasiteettia laadukkaan sosiaalisen toiminnan saavuttamiseksi.   Hankkeen tuloksena kumppanien ymmärrys omarahoituksen tarpeesta kasvaa, mikä johtaa suurempaan omistajuuden tunteeseen. Kumppanit parantavat talous- ja hankehallintoaan, ja näin heidän kapasiteettinsa sosiaalisen toiminnan tekemiseen kasvaa. Hankkeella on 60 suoraa ja 4200 epäsuoraa hyödynsaajaa.   Community Development and Capacity Building Programme 
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Location:   India Budget 2017:  214 000 € Duration:  2005 – 2018 Project type (Fida):  V Regional coordination and capacity building & advocacy projects  Project code:  5036 DAC purpose code:  16020 Employment policy and administrative management  Partner:  Fida International  
Fida’s partner organizations in India benefit from the programme as organizations. A quality and quantity of their social work increases through the programme. This increases partners’ reputation in the civil society and has an effect in an increased self-funding. The partners have been given tools and expert knowledge to train their communities. They have learned for instance financial management, project management and how to give thematic training.   
The programme’s goal is to improve capacity of the partners towards high-quality social action in order to create transformational impact in the target areas. The purpose is to improve partners’ legal status and their capacity in project management to achieve high-quality social action.   The project results in increased understanding of the partners’ need for self-finance, which leads to a greater sense of ownership. As the partners improve their financial and project management, their capacities to implement social action increase. The project has 60 direct and 4200 indirect beneficiaries.  
  Kestävä toimeentulo ja lasten kehitys 
 Sijainti: Okhaldungan piirikunnan viisi kuntaa ja yksi Chitwanin piirikunnan kunta, Nepal Budjetti 2017:  70 000 € Kesto:  2007 –  Hanketyyppi (Fida): I Yhteisökehityshankkeet Hankenumero: 5461 DAC-toimiala:  16020 Työpolitiikka ja työvoimahallinto Kumppani:  Kansalaisjärjestö Rescue Nepal  Köyhien perheiden toimeentulon parantaminen yhteisöissä on yksi hankkeen päätarkoituksista. Suurin osa yhteisöjen ihmisistä on riippuvaisia perinteisestä maanviljelystä. Vaikka luonnonvaroja onkin riittävästi, he eivät pysty hyödyntämään niitä taitojen ja sopivan teknologian puutteen vuoksi.  Hanke on tarjonnut yhteisöille koulutusta elinkeinossa, kuten maanviljelyksessä ja karjanhoidossa. Hanke on myös tehnyt yhteistyötä koulujen kanssa kouluttamalla opettajia ja tarjoamalla tukea luokan hallintaan.  Chitwanin ja Okhaldunganin työalueilla on yhteensä 13 lasten kerhoa ja molemmista löytyy kummilapsiohjelmat.   Hankkeen kehitystavoitteena on haavoittuvien ihmisten parantunut elämänlaatu. Hankkeen välittömänä tavoitteena on 450 perheen parantunut toimeentulo Khijikatissa, Khijifalatessa, Khijichandeshworissa, Raganissa ja Okhaldhungan piirikunnan Pokali VDC:issä sekä Chitwan piirikunnan Padampur VDC:ssä. Fidan kumppani hankkeessa on paikallinen kansalaisjärjestö; Rescue Nepal.  
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Hankkeen tuloksia ovat lisääntynyt karjatuotanto, oikeanlaiset maanviljelystavat, hedelmätarhat ja tulojenhankkimiskeinot. Opettajille ja koulujen hallintokomiteoille tarjotaan tietoa lapsiystävällisestä koulutuksesta ja myös lastenkerhot ovat aktiivisesti toimivia. Hankkeen hyödynsaajia ovat lapset, aikuiset ja etnisten ryhmien maanviljelijät. Suoria hyödynsaajia on 11 800 ja epäsuoria 20 000.  Sustainable Livelihood and Child Development Project 
 Location:   Five VDCs of Okhaldhunga and one VDC of Chitwan district, Nepal Budget 2017:  70 000 € Duration:  2007 –  Project type (Fida):  I Holistic community development Project code:  5461 DAC purpose code:  16020 Employment policy and administrative management  Partner:  NGO Rescue Nepal   One of the project’s main goals is to improve the livelihood of poor families in communities of the project area. Majority of the communities’ inhabitants are dependent on traditional agriculture. Even though they have enough natural resources, they are not able to utilize them due to lack of skills and appropriate technology.    The project has provided training on livelihood, for example regarding farming and livestock. The project has also worked together with schools by training teachers and providing support for classroom management. There are all together 13 Kids’ clubs in Chitwan and Okhaldunga’s working area and they both also have child sponsorship programs.   The project goal is an improved quality of life among the vulnerable people. Project purpose is an improved livelihood of 450 families in Khijikati, Khijifalate, Khijichandeshwori, Ragani and Pokali VDCs of Okhaldhunga district and Padampur VDC of Chitwan district. Fida’s partner in the project is a local NGO; Rescue Nepal.   The project results in increased livestock production, appropriate farming methods, fruit farming and income generating activities. Teachers and school management committees are provided with information on child-friendly education and kid’s clubs are also actively functioning. The project benefits children, adults and ethnic group farmers. The project has 11 800 direct and 20 000 indirect beneficiaries.  
 Maithilien voimaannuttamisohjelma  
Sijainti:  Dhanushan ja Mahottarin piirikunnat Nepalissa Budjetti 2017:  55 000 € Kesto:  2007 –  Hanketyyppi (Fida): III Terveys ja koulutus Hankenumero: 5462 DAC-toimiala:  16010 Sosiaaliturva ja -palvelut Kumppani:  Relative Nepal  Maithiliyhteisöt ovat hankkeen päähyödynsaajia. Heidän voimaannuttaminen ja tukeminen tietojen ja taitojen kehityksessä auttaa heitä olemaan omavaraisia perustarpeiden täyttämisessä. Hanke on mahdollistanut yhteisöjen lasten paremman pääsyn lapsiystävälliseen perusasteen koulutukseen koulutettujen opettajien ja hyvän oppimisvälineistön avulla. Hanke on myös antanut vähäosaisille yhteisöjen jäsenille lukutaitotunteja ja nuorille koulutusta eri taidoista. Yhteisöjä on koulutettu ottamaan omistajuutta 
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omasta kehityksestään ja hakemaan avustusta valtiolta. CHE-ryhmien ja radio-ohjelmien avulla tietoisuus sanitaatiosta, hygieniasta ja ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta yhteisöiden keskellä on lisääntynyt.   Hankkeen kehitystavoitteena on alueen haavoittuvien ihmisten parantunut elämänlaatu. Välittömänä tavoitteena on maithiliyhteisöjen parantunut elämänlaatu.  Hankkeen tuloksena pääsy laadukkaaseen perusasteen koulutukseen hankealueella, on mahdollista. Nyt jo 90% lapsista käy koulua. Hankkeen myötä yhteisöjen kapasiteetti ja omistajuus yhteisökehityksessä on vahvistunut. Myös terveys-, sanitaatio- ja hygieniatietoisuus on parantunut huomattavasti. Hyödynsaajia ovat kaikki maithiliyhteisöt, mutta etenkin niiden naiset sekä nuoret ja lapset. Suoria hyödynsaajia on 33 086 ja epäsuoria 67 000. Fidan kumppani hankkeessa on Relative Nepal.   Maithili Empowerment Programme 
 Location:   Dhanusha and Mahottari Districts of Nepal Budget 2017:  55 000 € Duration:  2007 –  Project type (Fida):  III Health and education   Project code:  5462 DAC purpose code:  16010 Social / welfare services Partner:  Relative Nepal  Maithili communities are the main beneficiary groups in the project. By empowering and supporting them to develop their skills and knowledge, they become self-dependent in fulfilling their basic needs. The project has provided a better access to a child friendly primary education for the children of the communities with the help of trained teachers and good learning facilities. The project has provided underprivileged community members with literacy lessons and youth with trainings on different skills. Communities have been trained to take ownership of their own development and to apply benefits from the government. Awareness of the sanitation, hygiene and preventive health care have increased among the communities, through CHE-groups and radio programs.   The goal of the project is an improved quality of life among the vulnerable people in the region. The purpose is Maithili communities’ improved quality of life.   As a result of the project there is an access to a well-qualified primary school in the working area. Today   already 90 percentage of the communities’ children attended schools. Through the project, the communities’ capacity and ownership towards community development has become stronger. Also, the knowledge and awareness of health, sanitation, and hygiene, have improved significantly. All the Maithili communities are the project’s beneficiaries but especially the project benefits women, youth and children. The project has 33 086 direct and 67 000 indirect beneficiaries. Fida partners with Relative Nepal in the project.   
  Nuorisokeskusohjelma  
Sijainti:  Nepalgunj ja Trishuli, Nepal Budjetti 2017:  40 000 € Kesto:  2007 – 2017 Hanketyyppi (Fida): II Haavoittuvat ihmisryhmät c. Lapset ja nuoret 
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Hankenumero: 5463 DAC-toimiala:  11230 Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille Kumppani:  Nepal Integral Mission Society  Nepalissa työttömyys on iso ongelma etenkin nuorten keskuudessa. Hanke tukee ja auttaa nepalilaisnuoria heidän eri taitojen kehittämisessä ja töiden hankkimisessa. Nuorten voimaannuttaminen toteutetaan ura- ja neuvontaohjelmien sekä vapaa-ajan toiminnan kautta.   Hankkeen kehitystavoite on haavoittuvien ihmisten parantunut elämänlaatu. Välittömänä tavoitteena on nuortenyhteisöjen kasvaneet työllistymismahdollisuudet Banken ja Nuwakotin piirikunnissa. Fidan kumppanina hankkeessa toimii paikallinen kansalaisjärjestö; Nepal Integral Mission Society (NIMS).   Hankkeen tuloksena nuorten taidot kehittyvät ja he saavat tukea uraneuvonnasta, jolloin heidän valmiudet työnhakuun paranevat. Hankkeen tarjoamien vapaa-ajan aktiviteettien myötä nuoret käyttävät vapaa-aikansa hyödyllisemmin. Hankkeen suoria hyödynsaajia on 3 800 ja epäsuoria 15 000. Kaikki hankkeen hyödynsaajista ovat nuoria. Hanke jatkaa vuonna 2017 taitojen kehittämiskoulutuksia, uraneuvontakoulutuksia ja viittä eri vapaa-ajan aktiviteettia.    Youth Centre Programme 
 Location:   Nepalgunj and Trishuli, Nepal  Budget 2017:  40 000 € Duration:  2007 – 2017 Project type (Fida):  II Specific vulnerable groups c. Children and youth  Project code:  5463 DAC purpose code:  11230 Basic life skills for youth and adults  Partner:  Nepal Integral Mission Society  Unemployment is a major problem in Nepal, especially among youth. The project supports and helps Nepalese youth in development of their skills and in their search of a job. Empowerment of the youth is achieved through career and counselling programmes and spare time activities.  The goal of the project is an improved quality of life among vulnerable people. The purpose is a youth communities’ increased employment opportunities in Banke and Nuwakot districts. Fida partners with a local NGO, Nepal Integral Mission Society (NIMS).   As a result of the project the youth become more equipped for applying jobs through their improved skills and the career counselling they’ve been given. Through the spare time activities provided by the project, the youth spend their free time being more productive. The project has 3 800 direct and 15 000 indirect beneficiaries. All the project’s beneficiaries are young people. In 2017 the project will continue skill development trainings, career counselling trainings and five types of free time activities.   
 Lasta ei unohdeta  
Sijainti:  Isworpur ja Lalbandi kunnat Sarlahin piirikunnassa ja Madhaypur Thimin kunta Bhaktapurin piirikunnassa Keski-Nepalissa sekä Bhalkchanin ja Musikotin kunnat Rukumin piirikunnassa Nepalin keskiläntisellä alueella Budjetti 2017:  60 000 € 
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Kesto:  2011 –   Hanketyyppi (Fida):  II Haavoittuvat ihmisryhmät c. Lapset ja nuoret  Hankenumero: 5464 DAC-toimiala:  11330 Ammatillinen koulutus Kumppani:  Transformation Nepal  Hanke toimii Bhaktaburin, Sarlahin ja Rukumin piirikuntien yhteisöissä. Työalueen yhteisöt ovat vähävaraisia, syrjäytyneitä ja poliittisesti epävakaita. Koulutus- ja taitotasot ovat matalia ja lapsityö sekä lapsiavioliitot yleisiä. Koulun kesken jättäneiden määrä on suuri. Oppimistulokset ja luokkahuoneiden varustus kouluissa on heikkoa. Koulutus, jota hanke pyrkii parantamaan, voi tuoda toivoa ja mahdollisuuksia lapsille, nuorille ja yhteisöille.  Hanke parantaa valtion koulujen perusopetusta tukemalla niiden opetusta, parantamalla opetustiloja ja hankkimalla kouluille materiaaleja. Erityisen heikossa asemassa olevien yhteisöjen tytöille on järjestetty valmistavaa opetusta, joka mahdollistaa myöhemmin siirtymiseen tavalliseen peruskouluun. Hanke tukee lasten lisäksi myös nuoria ammatillisten kurssikeskusten koulutuksien kautta. Työ jatkuu vastaavanlaisena myös vuonna 2017.  Hankkeen kehitystavoitteena on parantaa heikossa asemassa olevien lasten, nuorten ja yhteisöjen elämänlaatua. Välittömänä tavoitteena on nostaa tieto- ja taitotasoa niissä yhteisöissä, joissa hanke toimii.   Hankkeen tuloksena työalueen kouluikäiset lapset saavat paremman peruskoulutuksen ja nuoret ammatillisia taitoja. Hankkeen suorina hyödynsaajina on 4 800 lasta, 1 760 vanhempaa ja 80 opettajaa. Epäsuorina hyödynsaajina on yhteensä 38 486 lasta, vanhempaa ja opettajaa. Fidan kumppanina hankkeessa toimii paikallinen kansalaisjärjestö; Transformation Nepal (TFN).   No Child Left Behind  
Location: Isworpur and Lalbandi municipalities in Sarlah district and Madhaypur Thim municipality in Bhaktapur district in Central-Nepal, and Bhalkcha and Musikot municipalities in Rukum district in Central-Western Nepal Budget 2017:  60 000 € Duration:  2011 –  Project type (Fida): II Specific vulnerable groups c. Children and Youth Project code:  5464 DAC purpose code: 11330 Vocational training Partner:  Transformation Nepal  The project works in communities of Bhaktabur, Sarlah and Rukum districts. The communities in the region are poor, marginalized and politically unstable. Level of education and skills, are low and child labor and child marriages are common in the region. Number of people leaving school unfinished is high. Learning outcomes are low and classroom management is poor. Education, which the project aims to improve in the communities, can bring hope and increase opportunities for children, youth and the communities.   The project upgrades state schools’ teaching by providing support for teaching, improving teaching conditions and providing materials for schools. Especially challenged communities’ girls have been given preparing education, which enables a later transition to a normal primary school. In addition to supporting children, the project also helps youth through vocational course centers’ trainings. Equivalent work will continue in 2017.  
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The goal of the project is to improve vulnerable children’s, youth’s and communities’ quality of life. The purpose is to raise the level of knowledge and skills in the communities where the project works.    As a result of the project the project area’s children get an improved primary education and the youth are provided with vocational skills. The project benefits directly 4 800 children, 1 760 parents and 80 teachers. Indirectly the project benefits 38 486 children, parents and teachers. Fida partners with a local NGO; Transformation Nepal (TFN).   
  Vesi-, sanitaatio- ja hygieniahanke  
Sijainti:  Viisi kuntaa (Basauti, Gadaria, Pabera, Pahalmanpur ja Urma) Kailalin piirikunnassa, kaukoläntisessä Nepalissa Budjetti 2017:  50 000 € Kesto:  2010 –  Hanketyyppi (Fida): IV Ympäristö, ilmastonmuutos ja ruokaturva Hankenumero: 5465 DAC-toimiala:  14081 Vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus Kumppani:  New Life Service Association  Heikko hygienia ja sanitaatio sekä likainen juomavesi ovat yleisiä ongelmia kaukoläntisellä kehitysalueella, joka on Nepalin köyhin alue. Vesi-, sanitaatio- ja hygieniahanke on suunniteltu parantamaan tilannetta hankealueella paremman sanitaation, turvallisen juomaveden ja terveellisten tapojen avulla. Vuoden 2016 ensimmäisten viiden kuukauden aikana hanke on tukenut köyhiä ja syrjäytyneitä perheitä 78 edullisella käymälällä ja 65 käsipumpulla puhdasta juomavettä varten.  Hankkeen kehitystavoitteena on haavoittuvien ihmisten ja yhteisöjen parantunut elämänlaatu vahvistuneiden kumppaneiden kautta. Välittömiä tavoitteita ovat paremmat vesi-, sanitaatio-, hygienia- ja ravitsemusolot Kalailin piirikunnan viiden kyläkehityskomitean kohdeyhteisöissä.  Hankkeen hyödynsaajia ovat naiset, lapset ja muut haavoittuvimmat ihmisryhmät, joiden terveys parantuu opetuksella sanitaatiosta, henkilökohtaisesta hygieniasta, turvallisesta juomavedestä ja ravitsemuksesta. Hankkeella on 20 500 suoraa ja 42 900 epäsuoraa hyödynsaajaa. Fidan kumppanina hankkeessa toimii paikallinen kansalaisjärjestö, New Life Service Association (NSA).   Water, Sanitation and Hygiene Project (WASH) 
 Location:  Five Village Development Committees (Basauti, Gadaria, Pabera, Pahalmanpur and Urma) in Kailali District, Far-West Nepal Budget 2017: 50 000 € Duration: 2010 –  Project type (Fida):  IV Environment, climate change and food security Project code: 5465 DAC purpose code:  14081 Education and training in water supply and sanitation Partner:  New Life Service Association  
Poor hygiene and sanitation, and unsafe drinking water are common problems in the Far-West development region, which is the poorest region in Nepal.  The Water, Sanitation and Hygiene Project is planned to improve 
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the situation in project area with better sanitation, safe drinking water and healthy habits. In the beginning of 2016, the project has supported poor and marginalized families with 78 low-cost latrines and 65 hand pumps for clean drinking.   The goal of the project is an improved quality of life among vulnerable people and communities as a result of strengthened partners. The purpose is improved water, sanitation, hygiene, and nutrition practices in target communities in 5 VDCs of Kailali District.  The project benefits women, children and other most vulnerable groups who become healthier after receiving training on good sanitation, personal hygiene, safe drinking water and nutrition. The project has 20 500 direct and 42 900 indirect beneficiaries. Fida partners with a local NGO; New Life Service Association (NSA) in the project. 

  Aluekoordinointi ja kapasiteetin vahvistamisohjelma 
 Sijainti:   Bangladesh, Bhutan, Intia, Nepal  Budjetti 2017:  237 000 € Kesto:  2003 –   Hanketyyppi (Fida):  V Alueelliset hankkeet koordinointiin, vaikuttamistyöhön ja kapasiteetin rakentamiseen Hankenumero: 5460 DAC-toimiala:  15150 Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen  Kumppani:  Ohjelman tarkoituksena on paitsi valvoa alueen hankkeita, myös ennen kaikkea vahvistaa paikallisia toimijoita.   Ohjelma tukee Etelä-Aasian kumppaneita muun muassa hanke- ja taloushallinnossa. Tätä toteutetaan esimerkiksi koulutuksin. Lisäksi ohjelma monitoroi jatkuvasti alueella olevia kehitysyhteistyöhankkeita muun muassa raporttien ja hankevierailujen avulla.   Ohjelman kehitystavoitteena on haavoittuvien ihmisten ja yhteisöjen parantunut elämänlaatu vahvistuneen kumppanuuden tuloksena. Hankkeen välittömänä tavoitteena on kumppanien itsenäisen kehitysyhteistyön lisääntyminen. Kumppaneita on rohkaistu verkostoitumaan ja etsimään yhteistyöjärjestöjä, joiden kanssa vaihtaa tietoa tai luonnostella erilaisia hankkeita. Suurin osa kumppaneista on verkostoitunut alueillaan. Ohjelman hyödynsaajina ovat Etelä-Aasian kumppanijärjestöt ja seurakunnat.  Regional Coordination and Capacity Building Programme  
Location:  Bangladesh, Bhutan, Intia, Nepal Budget 2017:  237 000 € Duration:  2003 –  Project type (Fida): V Regional coordination and capacity building & advocacy projects Project code:  5460 DAC purpose code: 15150 Democratic participation and civil society Partner:  
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The programme’s intention is not only to supervise the region’s projects but above all to strengthen local actors.  The programme supports South-Asia’s partners in, among other things, project and financial management. The support is carried out by training, for example. In addition, the programme continuously monitors development projects working in the region, through reports and project visits.  The programme’s goal is an improved quality of life among vulnerable groups and communities as a result of a strengthened partnership. The purpose is an increased independent development cooperation of the partners. The partners have been encouraged to search for other partner organisations, with whom knowledge may be exchanged or different kinds of projects may be searched. The majority of partners have networked regionally. The programme’s beneficiaries are South-Asia’s partner organisations and churches.   
  Lasten koulunkäynnin tukiohjelma   
Sijainti:  Bangladesh, South Asia Budjetti 2017:  129 000 € Kesto:  2017 – 2021   Hanketyyppi (Fida):  II Haavoittuvat ihmisryhmät c. Lapset ja nuoret  Hankenumero: 5014 DAC-toimiala:  11130 Opettajien koulutus Kumppani:  Bangladesh Assemblies of God Toteuttaja:   Ashirbad (BAoG NGO)  Hankkeen tavoitteena on lasten hyvinvointi. Tavoite saavutetaan lasten hyvinvointiin tähtäävän perhetukiohjelman ja kumppanin kouluissa suoritettavien opettajien koulutusten kautta. Toiminta keskittyy perheiden tukemiseen sekä vaikuttamistyön koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen, joita on eri puolella Bangladeshia. Vuonna 2017 hanke keskittyy työn suunnitteluun. Tavoitteena tänä vuonna on tehdä tarvittavat taustakartoitukset ja analyysit sekä aloittaa hankkeen pilotointi saavutettujen tulosten perusteella.  School Child Advocacy Project   
Location:  Bangladesh, South Asia Budget 2017:  129 000 € Duration:  2017 – 2021 Project type (Fida): II Specific vulnerable groups c. Children and youth Project code:  5014 DAC purpose code: 11130 Teacher training Partner:  Bangladesh Assemblies of God Implementer:  Ashirbad (BAoG NGO)  The project goal is the wellbeing of children. The goal is achieved through a family support program that aims at the wellbeing of children and through training of teachers in partner’s schools. Activities focus on supporting the families and on planning and implementing various advocacy trainings in different parts of Bangladesh. In 2017 the project will focus on planning. The objective this year is to collect the necessary 
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background information and complete the data analyses as well as start the piloting of the project in accordance with the results of the background analyses.  
 
 


