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HANKEKUVAUKSET 2017 ITÄINEN AFRIKKA  
  Yhteisöjen, perheiden ja nuorison hyvinvoinnin kehittämisohjelma 
 Sijainti:  Giharo, Bukemba, Bujumbura, Riyigi, Maramvya, Kayagoro, Gishiha ja Ngozi kylät, Burundi Budjetti 2017:  190 000 € Kesto:  2016 –  Hanketyyppi (Fida): IV Ympäristö, ilmastonmuutos ja ruokaturva  Hankenumero: 5284 DAC-toimiala:  31120 Maatalouden kehittäminen, 11230 Elämän perustaitojen opetus nuorille ja aikuisille Kumppani:  la Communauté des Eglises de Pentecôte au Burundi  Burundi on kokenut brutaalin sisällissodan, joka pakotti yli puoli miljoonaa ihmistä pakolaisiksi. Tulitauon jälkeen noin 600 000 pakolaista palasi. Heidän palatessaan nuoria jäi koulutuksen ulkopuolelle eri koulujärjestelmien ja kielten takia. Myös nälkä on Burundissa suuri ongelma konfliktin horjuttaman ruoantuotannon ja maakysymysten vuoksi. Burundissa maanviljelijät eivät pääse käsiksi uusiin maanviljelymetodeihin, joilla he voisivat lisätä ruoan tuotantoa. Erityisesti nuoret, jotka ovat palanneet koteihinsa sodan jälkeen, kohtaavat vaikeuksia yrittäessään etsiä ammatillista koulutusta, työllistyä ja uudelleensopeutua yhteiskuntaan kieliongelmien ja köyhyyden takia. Perheiden tukeminen omavaraiseen talouteen kehittymisessä ja seurakuntien sosiaalisten ongelmien kohtaamisen kapasiteetin kasvattaminen niiden yhteisöissä ovat kestäviä ratkaisuja Burundin sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi.  Maanviljelijöitä ja perheitä koulutetaan ja avustetaan ruoan tuotannossa, karjanhoidossa ja luonnonsuojelussa. Ruokaturva- ja ilmastonmuutoskäytäntöjä on ratifioitu ja laitettu käytäntöön seurakuntakumppaneiden koulutetun henkilöstön kautta. Nuorisokeskukset tarjoavat nuorille ammatillista koulutusta ja aktiviteetteja. Fidan kumppanina hankkeessa toimii la Communauté des Eglises de Pentecôte au Burundi (CEPBU, The Community of Pentecostal Churches in Burundi).  Hanke myötävaikuttaa kestävällä tavalla Burundin yhteisöjen, perheiden ja nuorten hyvinvointiin oikeudenmukaisen, turvallisen ja välittävän seurakunnan kautta. Välittömänä tavoitteena on voimaannuttaa perheet ja seurakunta asiaankuuluvasti kohdistamaan avustusta nuoriin ja parantamaan Giharon ja Bukemban perheiden ruokaturvaa vuonna 2017.  Sosiaaliset interventiot nuorille (nuorisokeskukset) antavat tuhansille nuorille turvallisen paikan elämän ja ammatillisten taitojen kehittämiseen. Tuloksena nuorten hyvinvointi paranee ja näin tuhannet nuoret kykenevät kohtaamaan työllistymisen haasteen virallisella ja epävirallisella sektorilla. Hyödynsaajiin kuuluvat lapset, nuoret, heidän perheensä, maanviljelijät ja heidän koko yhteisönsä pitkän aikavälin vaikutuksesta, kun nuorten työllisyys ja ruokatuotanto paranevat. Seurakunnat hyötyvät myös saadessaan tunnustusta positiivisesta sosiaalisesta vaikutuksesta yhteisöissään. Suoria hyödynsaajia on yhteensä 1 584 ja epäsuoria 500 000.      
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   Community, Family and Youth Wellbeing Development Programme  
 Location:  Giharo, Bukemba, Bujumbura, Ruyigi, Maramvya, Kayogoro, Gishiha and Ngozi towns in Burundi Budget 2017:  190 000 € Duration:  2016 – Project type (Fida):  IV Environment, climate change and food security Development Project code:  5284 DAC purpose code:  31120 Agricultural development, 11230 Basic life skills for youth and adults Partner:  la Communauté des Eglises de Pentecôte au Burundi 
 Burundi experienced a brutal civil war that displaced more than half a million people. After a cease-fire, about 600 000 refugees returned. Upon their return young people were excluded from education due to different education systems and different languages. Hunger is also a major problem in Burundi because of the land issues, as the conflict has destabilized food production. The farmers in Burundi lack access to new farming methods for increasing the food production. Especially young people, who have returned to their home country after the war, have difficulties in finding vocational education, employment and reintegration in the society due to language problems and poverty. Supporting the families’ development towards financial independence and equipping churches’ capacity to address the social problems in their communities are sustainable solutions for the improvement of societal wellbeing in the country.  
 Farmers and families are trained and assisted in food production and animal husbandry, and environmental protection. Food security and climate change policies have been ratified and put into practice through church partner's trained staff. Youth centres offer youth activities and vocational training. Fida partners with la Communauté des Eglises de Pentecôte au Burundi (CEPBU, The Community of Pentecostal Churches in Burundi). 
 The project impacts in a sustainable way the wellbeing of communities, families and young people in Burundi through a just, safe and caring church. The purpose is empowered families and church relevantly addressing the needs of youth, and improving the food security for families of Giharo and Bukemba by 2017.  The youth social interventions (youth centres) will give thousands of youth a safe place to learn and develop their vocational and life skills. As a result, the well-being of youth will be improved – whereby thousands of young people will be able to face challenges of employment in formal and informal sectors. The beneficiaries include children, youth, their families, farmers, and the whole communities through a long-term impact, when youth employment will be increased and food production improved. The churches also benefit by gaining recognized positive social influence in their communities. There are 1 584 direct beneficiaries and 500 000 indirect beneficiaries.           
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  Bishoftun perhetuki- kummihanke    Sijainti:  Bishoftu, Itä-Shewa, Etiopia Budjetti 2017:  230 000 € Kesto:  2014-2017 (Bethlehem Children’s Home since 1975) Hanketyyppi (Fida): I Yhteisökehityshankkeet Hankenumero: 5025 DAC-toimiala:  16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille Kumppani:  Ethiopian Full Gospel Believers’ Church Development Organization (EMWACDO)  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kumppanin kykyä vastata heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden tarpeisiin Bishoftun kaupungissa sekä parantaa perheiden yhteiskunnallista asemaa ja ja toimeentuloa.   Vuoden 2014 tammikuusta projektin toteuttajana on ollut Ethiopian Gospel Believers’ Church Development Organization, joka on Fidan yhteistyökumppani. Fida ja yhteistyöseurakunta työskentelevät yhdessä valtion viranomaisten kanssa. Suurimmassa avussa tarpeessa olevat lapset ja perheet valitaan kaupungin viranomaisten kanssa. Uusi toimintakausi suunnitellaan aina yhdessä kaikkien asianosaisten kanssa.  Hanke tukee kummitoiminnan avulla perheitä rahallisesti. Tilanteen parannuttua heitä tuetaan oman toimeentulon hankkimisessa, joka luo pohjaa kestävämmälle kehitykselle. Hanke kannustaa ja tukee avunsaajaperheiden lapsia ja nuoria koulunkäynnissä. Perheiden asuinoloja parannetaan korjaamalla ja rakentamalla asuntoja, keittiöitä ja käymälöitä. Avunsaajille järjestetään säännöllisesti terveyskasvatusta muun muassa hygieniasta, mielenterveydestä, perhesuunnittelusta ja hiv/aidsista sekä tulonhankinnan aloittamiskoulutusta. Tuen piirissä oleville lukutaidottomille aikuisille järjestetään lukutaitokoulutusta. Perheet työskentelevät hankkeen tiloissa eri tehtävissä kahtena päivänä viikossa.   Hankkeen kehitystavoite on Bishoftussa asuvien ihmisryhmien parantunut elämänlaatu. Toiminta on muuttunut vuosien aikana laitosmaisesta lastenkotitoiminnasta perheiden tukemiseen omissa yhteisöissään. Perhetyön avulla on saavutettu enemmän avuntarvitsijoita. Lisäksi lapset ja perheet ovat voineet elää ja kasvaa yhdessä omassa kulttuuri- ja etnisen ryhmän sekä taustayhteisön piirissä, mikä antaa paremman ja luonnollisemman pohjan elämälle. Lastenkodilla kokonaisvaltaisen tuen piirissä kasvaneet lapset ovat nykyisin itsenäisesti selviäviä aikuisia, jotka ovat saaneet ammatillisen koulutuksen ennen kotoa lähtöään. 550 perhettä ja heidän 1 140 lastaan ovat hankeen suoria hyödynsaajia. Epäsuorina hyödynsaajina ovat 19 henkilökunnan jäsentä, 50 perhettä ja 50 lasta.    Bethlehem Family Development Project (BFDP) in Bishoftu  Location:  Bishoftu, East Shewa, Ethiopia Budget 2017:  230 000 € Duration:   2014-2017 (Bethlehem Children’s Home since 1975) Project type (Fida): I Holistic community development Project code:  5025 DAC purpose code: 15150 Multisector aid for basic social services 
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Partner: Ethiopian Full Gospel Believers’ Church Development Organization (EMWACDO)  The purpose of the project is to strengthen the partner’s ability to respond to the needs of orphans and vulnerable children (OVCs) and to improve the socio-economical status of families in Bishoftu Town.  Ethiopian Gospel Believers’ Church Development Organization, which is Fida’s partner is the project, has been the implementer of the project since January 2014. Fida and the partner work together with government officials. Those families and children with the tremendous need of help are selected together with the concerned government bodies.  New work plan is planned together with all stakeholders.   Through family sponsorship activities, the project assists families financially and helps them to find a constant source of income, which creates a basis for more sustainable development. Beneficiaries’ children and youth are encouraged and supported in their studies. Families’ living conditions are improved through renovating their houses, kitchens, and latrines. Beneficiaries will regularly be trained in topics related to health: sanitation, hygiene, mental care, family planning and HIV/AIDS. Also training on income generating activities will be given. Literacy training will be organized for those illiterate adults that are part of the beneficiary group. Supported families work two days per week in the project’s environment.  The goal of the project is an improved quality of life among communities living in Bishoftu. The project’s activities have changed over the years from institutional Children’s home activity to supporting families in their own communities. Through family based activity, more people have been reached. In addition, children and families have been able to live and grow together within their own culture, ethnic group and background community, which gives a more solid and a natural foundation for life. Children who have been growing within holistic support in the Children’s Home are independent adults today who have been provided with vocational training before leaving home. 550 families and their 1 140 children directly benefit from the project. 19 staff members, 50 families and 50 children are project’s indirect beneficiaries.    
  Perheiden hyvinvoinnin kehittämishanke 
 Sijainti:  Kakamega ja Homa Bay Länsi-Keniassa sekä Kivaa, Enkare ja Narok kylät Nairobissa. Kawangaren slummi Nairobissa. Kuivat alueet kuten Ntulele, Waita, Kivaa, Tangulbei, Logologo, Siakago, Enkare, Kyuso ja Kiendege. Budjetti 2017:  450 000 € Kesto:  2016 –  Hanketyyppi (Fida): II Haavoittuvat ihmisryhmät c. Lapset ja nuoret Hankenumero: 5040 DAC-toimiala:  16010 Sosiaaliturva ja -palvelut, 15160 Ihmisoikeudet, 41081 Ympäristökasvatus ja -koulutus Kumppani:  Full Gospel Churches of Kenya   Yhteisöt Kenian kuivilla maaseutualueilla ovat kokonaisvaltaisen yhteisön jäsenten hyvinvoinnin kehityksen ja perheiden kestävän kehityksen tarpeessa. Kun nuoret jäävät ilman koulutusta ja työtä, monet heistä päätyvät suurten kaupunkien kaduille. He ajautuvat rikollisuuteen ja päihteiden käyttöön. Kulttuurisesti haitalliset tavat sekä sukupuolten epätasa-arvo haittaavat tyttöjen koulutusmahdollisuuksia.  
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Hanke kehittää yhteisöjen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti; perheet, lapset ja nuoret saavat koulutusta ihmisoikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta ja lisäksi hanke painottaa myös vahvasti tarpeenmukaista psykososiaalista tukea. Lastensuojelua kehitetään ja monitoroidaan käytännössä. Nairobin Kawangaren slummissa hanke tarjoaa nuorille terveellisen vaihtoehdon rikollisuudelle ja päihteille. Hanke luo luonnonsuojelutietoisuutta kaikilla yhteiskunnan tasoilla: kouluissa, kotitalouksissa ja myös viljelijöiden keskuudessa. Tietoisuutta lisätään järjestämällä koulutuksia tehokkaammista ja ympäristön kannalta hyödyllisemmistä maanviljely-, vesi- ja polttoainekäytännöistä. Koulutuksellisesti hanke varmistaa pääsyn kouluun sadoille lapsille ja kehitysvammaisille, jotka ovat perinteisesti kulttuurisesti vieroksuttuja.   Hankkeen kehitystavoite on vaikuttaa lasten, nuorten, heidän perheidensä ja koko yhteisöjen hyvinvointiin vastaamalla kulttuurisiin, ympäristöllisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Hankkeen välitön tavoite on varustaa perheitä ja yhteisöjä taidoilla sekä resursseilla heidän oman hyvinvointinsa kestävään kehittämiseen, tarjota haavoittuville lapsille pääsy laadukkaaseen koulutukseen ja huolehtia yhteisöjen ympäristöstä elinkeinon lähteenä.  Hankkeen tuloksena lasten mahdollisuudet päästä kouluun kasvavat, kun heidän perheensä kykenevät maksamaan lasten koulumaksut. Tietoisuus luonnonsuojelusta, WASH:sta, puiden istutuksesta ja terveydestä lisääntyy. Kehitysvammaisten, tyttöjen ja muiden haavoittuvien ihmisten sosiaalinen asema vahvistuu. Hanke hyödyttää lapsia, nuoria, heidän perheitään, maanviljelijöitä ja koko yhteisöjä pitkällä aikavälillä. Seurakunnat hyötyvät myös saadessaan tunnustusta positiivisesta sosiaalisesta vaikutuksesta yhteisöissään. Fidan kumppanina hankkeessa on Full Gospel Churches of Kenya (FGCK).  The project results in children’s increased access to schools as the parents are able to provide their children’s school fees. Awareness about environmental conservation, WASH, tree planting and health issues increases and the social status of the disabled, girls and other vulnerable groups strengthens. The project benefits children, youth, their families, farmers, and the communities as a whole through a long-term impact. The churches also benefit by gaining recognized positive social influence in their communities. Fida partners with Full Gospel Churches of Kenya (FGCK) in the project. 
   Family Welfare Development Programme  
 Location:  Kakamega and Homa Bay in Western Kenya and Kivaa, Enkare and Narok towns in Nairobi for child sponsorship. These areas, as well as arid regions like Ntulele, Waita, Kivaa, Tangulbei, Logologo, Siakago, Enkare, Kyuso, and Kiendege, Kenia for environmental project Budget 2017:  450 000 € Duration:  2016 – Project type (Fida):  II Specific vulnerable groups c. Children and youth Project code:  5040 DAC purpose code:  16010 Social/welfare services, 15160 Human rights, 41081 Environmental education/training Partner:  Full Gospel Churches of Kenya  The communities in arid rural areas of Kenya are in need of holistic development for community member's wellbeing and families’ sustainable development. While the young people are left without education possibilities and employment, many of them end up in the streets of big cities. They fall into a lifestyle of substance abuse and crime. The culturally harmful customs and gender inequality hinders girls’ educational possibilities.  
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The project develops communities’ wellbeing holistically: families, children and young people are trained in human rights and gender equality issues, and the project has a strong emphasis on psychosocial support according to needs. The child protection policy is developed and monitored in practice. The project reaches out to the young people in Nairobi slum, Kawangare, and offers a wholesome alternative for their lifestyle of crime and substance abuse. The project creates environment conservation awareness in all levels of society: in schools, in households and also among farmers. Awareness is spread by providing trainings on more efficient and environmentally beneficial methods of farming, water harvesting and use, and usage of fuel. Educationally the project ensures access to school for hundreds of children, including disabled, who traditionally are culturally shunned.   The project’s goal is to impact on wellbeing of children and youth, their families and the whole communities, by responding to cultural, environmental and social challenges. The project purpose is to equip families and communities with skills and resources for sustainable development of their own wellbeing, to provide access to quality education for vulnerable children, and to take care of their environment as a source of livelihood.  The project results in children’s increased access to schools as the parents are able to provide their children’s school fees. Awareness about environmental conservation, WASH, tree planting and health issues increases and the social standing of the disabled, girls and other vulnerable groups strengthens. The project benefits children, youth, their families, farmers, and the communities as a whole through a long-term impact. The churches also benefit by gaining recognized positive social influence in their communities. Fida partners with Full Gospel Churches of Kenya (FGCK) in the project.   
  Parempi tulevaisuus lapsille Mwanzan ja Tangan alueilla 
 Sijainti:  Mwanza, Suurten järvien alueella Tansaniassa, Tangan rannikkoalue, Tansania Budjetti 2017:  328 000 € Kesto:  2016 –  Hanketyyppi (Fida): II Haavoittuvat ihmisryhmät a. Vammaiset henkilöt c. Lapset ja nuoret Hankenumero: 5054 DAC-toimiala:  16010 Sosiaaliturva ja -palvelut Kumppani:  Free Pentecostal Church of Tanzania  Tansanialaiset lapset Tangassa ja Mwanzassa unelmoivat lapsuudesta, joka varustaa heidät elämään, jossa he voivat hyödyntää koko potentiaaliaan. Tämän saavuttaakseen he tarvitsevat lapsuuden, joka on syrjäytymisestä, aliravitsemuksesta, köyhyydestä, hyväksikäytöstä, laiminlyönnistä, fyysisistä ja henkisistä rajoista, raiskauksesta ja monista muista haasteista vapaa. Ainoa tapa saavuttaa lasten unelma on antaa heille mahdollisuus, ottaa heidät mukaan sekä antaa heidän osallistua ja olla muutoksentekijöitä yhteisökehityksessä.  FPCT ja Fida ovat toteuttaneet yhteisöinterventioita Youth with Disabilities Community Programme (YDCP) –ohjelman kanssa Tangassa. Ohjelma aloitettiin vuonna 2004 vastaamaan vammaisten haasteisiin. Tätä nykyä ohjelma jatkaa vammaisten lasten tukemista ja toimii lippulaiva-aloitteena vammaiskysymyksissä Tansaniassa ja koko Itäisessä Afrikassa. Toinen FPCT:n kehitysinterventio on Mwanzassa, jossa Fidalla ja kumppanilla on pitkä historia lasten ja orpojen kanssa työskentelystä. Yksittäisten lasten tukemisesta on siirrytty kokonaisten yhteisöjen tarpeiden täyttämiseen yhteisöperustaisen toimintatavan kautta. Työ Mwanzassa on tunnustettu kansallisesti sen vaikutuksesta lasten voimaannuttamisessa sekä ruokaturvan parantamisesta Mwanzan alueella. 
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 Ohjelman välitön tavoite on saada yhteisöt aktiivisesti osallistumaan lasten kokonaisvaltaiseen kehitykseen Tangassa ja Mwanzassa. Ohjelma koostuu kolmesta komponentista. Ensimmäinen komponentti on Tangassa, toinen komponentti Mwanzassa ja kolmas on horisontaalista oppimista. Horisontaalisen oppimisen komponentti on vertaisoppimisaloite. Ohjelman alaisuudessa paikallishallinto ja –yhteisöt Tangassa ja Mwanzassa kytkeytyvät toisiinsa identifioidakseen, jakaakseen ja toistaakseen parhaita käytäntöjä yhteisöjen positiivisten muutosten saavuttamiseksi.  Ohjelma myötävaikuttaa suoraan lasten täyden potentiaalin toteutumiseen Tansaniassa, ottamalla yhteisöt mukaan auttamaan lapsia saamaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (UNCRC) lasten osallistumis-, suojelu-, selviytymis- ja kehitysoikeudet. Ohjelman toivottu pitkän aikavälin vaikutus on, että ihmisoikeusrikkomukset lapsia kohtaan Tangassa ja Mwanzassa vähentyvät. Hankkeella on yhteensä 3 340 suoraa hyödynsaajaa ja 65 000 epäsuoraa hyödynsaajaa.   A Better Future for Children in Mwanza and Tanga Regions 
 Location:   Mwanza, Great Lakes area in Tanzania, and coastal Tanga region, Tanzania Budget 2017:  328 000 € Duration:  2016- Project type (Fida):  II Specific vulnerable groups a. People with disabilities c. Children and youth Project code:  5054 DAC purpose code:  16010 Social welfare services  Partner:  Free Pentecostal Church of Tanzania  Tanzanian children in Tanga and Mwanza dream about a childhood that will equip them for life in which they can become all that they can be. In order to reach their full potential, they desire a childhood free from exclusion, malnourishment, poverty, abuse, neglect, physical and intellectual boundaries, rape and various other challenges. The only way to reach that dream is to give them a chance by involving them and allowing them to participate and become agents of change in community development.   FPCT and Fida have had community interventions with Youth with Disabilities Community Programme (YDCP) in Tanga. The programme was started in 2004 in order to address disability challenges and it continues to support children with disabilities as well as act as a flagship initiative for disability issues in Tanzania and all over East Africa.  Another development intervention of FPCT is in Mwanza where together with Fida they have a long history of working with orphans and vulnerable children (OVC).  There has been a transition from supporting one individual child into meeting the needs of the entire community through community-based approach. Work in Mwanza has been recognized nationally for its impact on children’s empowerment and issues of improved food security in Mwanza region.  The programme purpose is to have communities actively involved in the holistic development of children in Tanga and Mwanza. The programme consists of 3 components. Component 1 is Tanga, Component 2 is Mwanza and Component 3 is horizontal learning. The horizontal learning component is a peer-to-peer learning initiative. Under this programme local governments and communities from Tanga and Mwanza connect with each other to identify, share, and replicate the very best practices in order to experience positive transformation in communities.   This programme is directly contributing to the realisation of children’s full-potential in Tanzania by involving the communities to help children access their participation rights, protection rights and survival and development rights as mandated by the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). The 
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desired long-term impact is that the human rights violations against children will decrease in Tanga and Mwanza. The project has a total of 3 340 direct beneficiaries and 65 000 indirect ones.  
 Ugandan kummilapsihanke 
 Sijainti:  Kampala, Kamuli, Bwalula, Malaba, Kumi, Soroti, Mityana, Hoima, Kigumba, Nebbi, Kisiizi, Rukungiri, Kanungu, Ssese saaret, Obalanga, Morungatuny, Abim, Lotuke ja Omoro, Uganda Budjetti 2017:  270 000 € Kesto:  2011 –  Hanketyyppi (Fida): II Haavoittuvat ihmisryhmät c. Lapset ja nuoret Hankenumero: 5061 DAC-toimiala:  16010 Sosiaaliturva ja -palvelut Kumppani:  Pentecostal Churches of Uganda  Perussyitä lasten kärsimykselle ovat perheiden köyhyys taloudellisesti kannattavan toiminnan puuttuessa, negatiiviset asenteet koulunkäyntiä kohtaan, johtuen kulttuurisista uskomuksista ja tiedonpuutteesta lasten (erityisesti tyttöjen) oikeudesta käydä koulua, hiv/aidsin vaikutus, luonnonkatastrofit kuten maanvyöryt, ja sota, joka on johtanut vanhempien tai huoltajien kuolemaan. Lapsista on tullut haavoittuva ihmisryhmä koulutuksen, terveydenhoidon ja toimeentulon puutteessa.  Hanke tarjoaa tukea kummilapsille sekä voimaannuttaa heidän perheitään ja huoltajiaan lastenoikeuksien ja lastensuojelun toteuttamisessa. Orpojen ja haavoittuvien lasten (OVC) sekä armeijan vaikuttamien lasten (CAAF) vanhempia ja huoltajia koulutetaan nykyaikaisista maanviljelymenetelmistä sekä psykososiaalisesta tuesta. Hanke kouluttaa kumppanin, Pentecostal Churches of Ugandan, kenttätyöntekijöitä kummilapsitoiminnan hallinto- ja suojeluasioissa. Hanke lisää tietoisuutta hiv/aidsista, ympäristöstä, ruokaturvasta ja ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta. Hanke tukee myös lasten perus-, jatko- ja ammatillista koulutusta.  Hankkeen kehitystavoitteena on myötävaikuttaa oikeudenmukaisen ja turvallisen yhteisön rakentamiseen orvoille ja haavoittuville lapsille (OVC) sekä asevoimille alttiille lapsille (CAAF) ja heidän perheilleen. Hanke on suunniteltu tukemaan lasten toimeentuloa ja valmistamaan heille parempaa tulevaisuutta. Välittömänä tavoitteena on voimauttaa paikallinen kumppani toteuttamaan kokonaisvaltaista kehitystä orvoille, haavoittuville lapsille ja heidän perheilleen. Hankkeeseen sisältyy myös entisiä Pohjois-Ugandan Lord’s Resistance Army -ryhmän lapsisotilaita käsittelevä komponentti. Hankkeen kautta entisten lapsisotilaiden perheiden ja yhteisöjen kapasiteetti kasvaa. Näin he pystyvät vastaamaan ja suojelemaan näiden lasten perustarpeita. Hankkeen suoria hyödynsaajia on 1 514 ja epäsuoria 2025. Lisäksi hankkeesta hyötyy epäsuorasti 100 koulua.  Odotettavat positiiviset muutokset kohdehyödynsaajissa ovat voimaantunut yhteisö parantuneilla elinolosuhteilla koulutuksen, perheiden tulojennousun, parantuneen ruoantuotannon ja muuttuneiden lastensuojelua koskevien asenteiden johdosta. Entiset kummilapset ovat vastuullisia ihmisiä yhteisöissään. Toiset ovat työllistyneet koulutuksen johdosta, toiset taas elättävät itsensä muilla taloudellisesti kannattavilla keinoilla.      
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PCU Child Sponsorship Project 
 Location:  Kampala, Kamuli, Bwalula, Malaba, Kumi, Soroti, Mityana, Hoima, Kigumba, Nebbi, Kisiizi, Rukungiri, Kanungu, Ssese Islands, Obalanga, Morungatuny, Abim, Lotuke and Omoro, Uganda Budget 2017:  270 000 € Duration:  2011- Project type (Fida):  II Specific vulnerable groups c. children and youth Project code:  5061 DAC purpose code:  16010 Social welfare services  Partner:  Pentecostal Churches of Uganda  The root causes of children’s suffering are poverty in their families due to inability to access viable economic activities, negative attitude towards education caused by harmful cultural beliefs and inadequate knowledge on the children's right to education (especially girls), impacts of HIV/AIDS, natural calamity, like landslides, and war that has led to the death of parents or guardians. Children have become vulnerable without access to education, healthcare and livelihood.   The project provides support to sponsored children as well as empowers their families and guardians on Rights of Children and Child Protection measures. Parents and guardians of orphans and vulnerable children (OVC) and children affected by armed forces (CAAF) will be trained in modern farming methods and psychosocial support. The project will train the implementing partner’s, Pentecostal Churches of Uganda, field workers on sponsorship management and protection issues, build the capacity of the care givers/field workers and volunteers in food security issues, create awareness on the cross-cutting issues like HIV/AIDS, environment, food security and preventive health care, and sponsor the children for their primary, secondary, university and vocational training.   The project goals are to contribute to a just and safe community caring for the wellbeing of Orphans and Vulnerable Children (OVC), Children Affected by Armed Forces (CAAF) and their families. The project is designed to support the children in their livelihood and prepare them for a better future. The purpose of the project is to empower the local partner to facilitate holistic development for OVCs and their families. The project will integrate a component on former child soldiers, who were abducted during the war of the Lord’s Resistance Army in Northern Uganda. Through the project, the capacity of their families and communities will be improved to enable them to protect and respond to the basic needs of the children. The project has 1 514 direct beneficiaries and 2025 indirect beneficiaries. In addition, 100 schools benefit indirectly from the project.  The expected positive changes in the target beneficiaries are an empowered community with improved living conditions of their households through education, increased income levels for the families, improved food production and attitude changes in Child Protection. Former sponsored children are responsible people in their communities. Others have stable employment due to their education and others have engaged themselves in viable economic activities that enable them to support their lives.    
  Alueellinen ruokaturva- ja ilmastonmuutosohjelma  
Sijainti:  Kenia, Burundi, Etiopia, Tansania, Uganda ja Kongon demokraattinen tasavalta Budjetti 2017:  170 000 € 
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Kesto:  2014 – 2019  Hanketyyppi (Fida): IV Ympäristö, ilmastonmuutos ja ruokaturva Hankenumero: 5252 DAC-toimiala:  15150 Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Kumppani:  Free Pentecostal Church of Tanzania, Community of Pentecostal Churches in Burundi, Full Gospel Churches of Kenya, Pentecostal Churches of Uganda, Ethiopian Guenet Church ja CEPAC/CEP Kongon demokraattisessa tasavallassa   Kumppaniyhteisöt itäisen Afrikan alueella ovat erittäin köyhiä (haavoittuvia), koska niiden resurssipohja on huonontunut ympäristö- ja ilmastohaasteiden takia. Näihin resursseihin kuuluvat maa, karja, vesilähteet ja puusto. Vuonna 2014 aloitettu Alueellinen ruokaturva- ja ilmastonmuutosohjelma on täysin kehittynyt ympäristön ja ilmastonmuutoksen ohjelma, joka rakentaa kumppaneiden kapasiteettia käsitellä ympäristöllisiä ja ilmastollisia asioita. Ohjelma etsii parempia toimeentulostrategioita ympäristöongelmista ja ilmastonmuutoksesta kärsiville ihmisille.  Kehitystavoitteena on myötävaikuttaa oikeudenmukaisten, turvallisten ja välittävien kumppaneiden laajaan vaikutukseen itäisen Afrikan yhteisöjen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Ohjelman välittömänä tavoitteena on Itäisen Afrikan ympäristö- ja ilmasto-ongelmien koskettamissa yhteisöissä elävien köyhimpien (haavoittuvien) ihmisten parantunut toimeentulo.  Ohjelman tuloksena 3 847 suoran ja noin 25 000 epäsuoran hyödynsaajan kapasiteetti paranee ympäristö- ja ilmastonmuutoshaasteisiin vastaamisessa. Ruokaturva paranee ja alueellisten interventioiden määrä kasvaa. Hyödynsaajiin kuuluvat niin kumppaniseurakunnat kuin itäisen Afrikan paikallisyhteisöt. Fidan kumppaneina ohjelmassa toimivat Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT), Community of Pentecostal Churches in Burundi (CEPBU), Full Gospel Churches of Kenya (FGCK), Pentecostal Churches of Uganda (PCU), Ethiopian Guenet Church (EGC) ja CEPAC/CEP Kongon demokraattisessa tasavallassa.  
      Regional Food Security and Climate Change Programme 
 Location:   Kenya, Burundi, Ethiopia, Tanzania, Uganda and the DRC Budget 2017:  170 000 € Duration:  2014 – 2019 Project type (Fida):  IV Environment, climate change and food security  Project code:  5252 DAC purpose code:  15150 Democratic participation and civil society Partner:  Free Pentecostal Church of Tanzania, Community of Pentecostal Churches in Burundi, Full Gospel Churches of Kenya, Pentecostal Churches of Uganda, Ethiopian Guenet Church, and CEPAC/CEP in DRC  Partner communities in Eastern Africa region are extremely poor (vulnerable) because their resource base including land, livestock, water resources and trees have been degraded by environmental and climatic challenges. Regional Food Security and Climate Change Programme was started in 2014 and is full-fledged in environment and climate change so as to build the partners` capacity to deal with environmental/climatic 
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issues and to find better livelihood strategies for people suffering from the effects of environmental degradation and climate change.  The goal of the programme is to contribute to just, safe and caring partners widely impacting on the holistic wellbeing of the communities in Eastern Africa region. The purpose of the programme is improved livelihoods to extremely poor (vulnerable) people living in communities affected by environmental and climatic problems in Eastern Africa region.  The programme results in improved capacity of 3 847 direct and an estimated 25 000 indirect beneficiaries to respond to environmental and climate change challenges. Food security enhances and the number of regional level interventions among partners increases. The beneficiaries include both the partner churches and local communities living in Eastern Africa who are affected by environmental problems. Fida partners with Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT), Community of Pentecostal Churches in Burundi (CEPBU), Full Gospel Churches of Kenya (FGCK), Pentecostal Churches of Uganda (PCU), Ethiopian Guenet Church (EGC), and CEPAC/CEP in DRC.   
  Aluekoordinaatiohanke  
Sijainti: Kenia, Burundi, Etiopia, Tansania, Uganda ja Kongon Demokraattinen Tasavalta  Budjetti 2017:  250 000 € Kesto:  2014 –  Hankenumero: 5260 Project type (Fida):  V Regional coordination and capacity building & advocacy projects DAC-toimiala:  15150 Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Kumppani:  Fida International  
Alueohjelma koordinoi Fidan tukemia hankkeita ja ohjelmia Itäisessä Afrikassa. Suurimman osan työstä toteuttavat kumppanit, mutta alueohjelma tukee kumppaneiden suunnittelua, päätösten tekoa, koulutusta, raportointia, kehityksen seurantaa, jatkuvaa evaluointia, etelä-etelä verkostoitumista ja tämän hetkisten kansainvälisten results based development -trendien käyttöönottoa.  Kestävyyttä parannetaan paikallisten resurssien mobilisoinnilla, olemalla vuorovaikutuksessa yksityisen sektorin kanssa, antamalla tietoa ja koulutusta pienten ja keskikokoisten yritysten kehittämisestä ja tukemalla yhteisöllisiä tuloja synnyttäviä järjestelmiä.   Alueellinen koordinaatiohanke jatkaa hankkeiden monitorointia sekä tarjoaa tukea raportointiin, ohjelmasuunnitteluun sekä vuosien 2016 ja 2017 muutosvaiheeseen. Köyhyyden ja epätasa-arvon vähentämistä tuetaan ihmisoikeuksia ja hankkeiden ihmisoikeusperustaisuutta vahvistamalla. Koordinaatiohanke tukee kumppaneita fokusoitumaan toimintansa lapsiin, nuoriin sekä haavoittuviin ihmisryhmiin. Kumppanin voimaantumisen tukemista jatketaan. Monitorointia kehitetään ja verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa lisätään.  Tavoitteena on myös lisätä kumppanin omarahoitusosuutta jokaisessa hankkeessa ja tätä tarkastellaan hankesopimuksia tehdessä.    Regional Coordination  
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Location:   Kenya, Burundi, Ethiopia, Tanzania, Uganda and the DRC Budget 2017:  250 000 € Duration:   2014 –  Project type (Fida):  V Regional coordination and capacity building & advocacy projects Project code:  5260 DAC purpose code:  15150 Democratic participation and civil society Partner:  Fida International  
The programme coordinates Fida-supported Projects and Programs in Eastern Africa. Most of the work is implemented by partners, but this programme assists in planning, developing policies, training, receiving reports, monitoring progress, continuous evaluation, facilitating south-south networking, and introducing current international trends in results based development. In 2016 the focus is in the sustainability of the projects, creating employment, and increased impact in communities.   Sustainability is to be improved through local resource mobilisation, interaction with the private sector, providing awareness and training on small and medium size business development, and promoting community income generating schemes.   The regional project continues to assist projects by advising them in new developments, planning for the next project cycle, and checking and monitoring reports on their work in in East Africa, as well as leading them through the transition process of 2016 and 2017. The reduction of poverty and inequality by defending human rights and applying rights based management methods will be promoted. The project will encourage partners to focus on children and youth and vulnerable people. Strengthening the capacity of partner’s will also continue. Monitoring will be developed further and networking with other NGOs will be intensified.  In addition, the aim is to increase the level of local partners’ financial contribution in every project. This will be reflected in the project agreements where funds are committed by both parties towards the common aim.  
 Psykososiaalisen tuen ohjelma  
Sijainti:  Kenia, Burundi, Etiopia, Tansania, Uganda ja Kongon demokraattinen tasavalta Budjetti 2017:  142 000 € Kesto:  2011 –  Hanketyyppi (Fida): III Terveys ja koulutus Hankenumero: 5266 DAC-toimiala:  16010 Sosiaaliturva ja -palvelut Kumppani:  Full Gospel Churches of Kenya, Pentecostal Churches of Uganda, Communaute des Eglises ja Community of Pentecostal Churches in Burundi  Tilastot ovat hälyttäviä kaikissa kohdemaissa. Lapsiin kohdistuva väkivalta on jokapäiväistä. Vahvat kulttuuriset toimintatavat johtavat lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, kuten lapsiavioliittoihin ja tyttöjen sukuelinten silpomiseen, jotka ovat lapsille epäterveellisiä käytäntöjä. Monet ovat menehtyneet näiden seurauksena. Omaisilla on oltava oikeanlaista tietoa, jotta he ymmärtävät, että lapset ovat haavoittuvia mutta heissä on myös jokaisen maan tulevaisuus.  Ohjelma voimaannuttaa ja kouluttaa kumppaneita työskentelemään haavoittuvien lasten ja omaisten tunnepitoisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin puolesta yhteisöissä. Hankkeeseen kuuluu myös 
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koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä liittyen fyysiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan, sukupuoliperustaiseen väkivaltaan, psykososiaaliseen ylikuormittumiseen, aseellisiin konflikteihin ja laadukkaan koulutuksen esteisiin.  Ohjelman kehitystavoitteena on välittävä ja turvallinen yhteisö, joka myötävaikuttaa haavoittuvien lasten oikeuksien sekä tunteellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Välittöminä tavoitteina ovat kumppaneiden parantunut psykososiaalinen kapasiteetti ja kompetenssi orpojen, haavoittuvien lasten ja heidän omaistensa hoidossa ja suojelussa.  Hankkeen hyödynsaajina ovat yhteisöjen omaiset ja lapset. Myös kumppaneiden kapasiteetti lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä kasvaa. Fidan kumppanina ohjelmassa toimii Full Gospel Churches of Kenya (FGCK), Pentecostal Churches of Uganda (PCU), Communaute des Eglises (CEPAC) ja Community of Pentecostal Churches in Burundi (CEPBU).   Psychosocial Support Programme   
Location:   Kenya, Burundi, Ethiopia, Tanzania, Uganda and the DR Congo Budget 2017:  142 000 € Duration:  2011 –  Project type (Fida):  III Health and education  Project code:  5266 DAC purpose code:  16010 Social / welfare services Partner:   Full Gospel Churches of Kenya, Pentecostal Churches of Uganda, Communaute des Eglises and Community of Pentecostal Churches in Burundi  The statistics are very alarming in all target countries. Child abuse is practiced on a daily basis. Strong cultural practices lead to child abuse such as child marriage and female genital mutilation, which are unhealthy for the children and many have even lost their lives as a consequence. Caregivers need to have the right information to be able to understand that children are vulnerable, but at the same time they are the future of each country.  
The programme empowers and trains the partners to work with the emotional, social and physical wellbeing of the vulnerable children and the caregivers in the community. Awareness raising and training on physical- and sexual abuse, gender based violence, psychosocial overload, armed conflicts and hindrance to quality education are also included.    The programme goal is caring and safe communities contributing for the promotion of the rights as well as emotional and social wellbeing of vulnerable children. The purpose is enhanced psychosocial capacity and competence of partners to promote care and protection for OVC:s and their caregivers in communities.  The programme benefits the caregivers and children in the community. Also the capacity of partners increases in working with children and youth. Fida partners with FGCK; Full Gospel Churches of Kenya, PCU; Pentecostal Churches of Uganda, CEPAC; Communaute des Eglises, and CEPBU; Community of Pentecostal Churches in Burundi in the programme.  
 
 


