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HANKEKUVAUKSET 2017 KAAKKOIS-AASIA   
 Kyläkehitysohjelma 
 Sijainti:  Kampong Speu, Kampong Chhnang, Kampong Thom ja Svay Rieng läänit, Kambodža Budjetti 2017:  160 000 € Kesto:  2000 –  Hanketyyppi (Fida): I Yhteisökehityshankkeet Hankenumero: 5190 DAC-toimiala:  16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille Kumppani:  Cambodia Global Action  Hankealueella on suuri tarve terveyden- ja toimeentulon peruskoulutukselle. Hanke kohdistaa valmennusta ja peruskoulutusta maalaisyhteisöihin.  Hanke valitsee jokaisesta hankealueen kylästä yksi tai kaksi aktiivista perhettä muille malliperheiksi. Tämä motivoi avainhenkilöitä, kuten paikallisia viranomaisia ja pastoreita, perustamaan sukupuolitasapainoisia toimikuntia edistämään yhteisöjensä kehittämistä. Koulutusta järjestetään myös lastensuojeluun ja ihmiskauppaan liittyen. Fidan kumppanina hankkeessa toimii paikallinen kansalaisjärjestö, Cambodia Global Action.   Hankkeen kehitystavoitteena on kokonaisvaltaisesti muuttuneet kohdeyhteisöt Kambodžassa. Välitön tavoite on voimaantunut kumppani, joka toteuttaa kyläkehitystyötä yhteisön terveyskoulutuksen kautta. Hanke tekee läheistä yhteistyötä noin 75 kambodzhalaisen kyläyhteisön kanssa.   Hankkeen tuloksena peruskoulutuksen ja elinolojen tasot nousevat, yhteisöjen rakenteet ja hallintotapa kehittyvät, lasten terveys ja lastenoikeuksien tilanne paranevat, perheväkivalta vähentyy, sukupuolten välinen tasa-arvo ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta lisääntyvät sekä hankkeen hyödynsaajien katastrofivalmius vahvistuu. Hyödynsaajiin kuuluvat naiset, miehet, lapset ja haavoittuvat ihmiset kohdeyhteisöissä, kyläkehityskomitea ja yhteisön terveyskoulutuksen vapaaehtoiset.   Community Health Education Programme 
 Location:  Kampong Speu, Kampong Chhnang, Kampong Thom and Svay Rieng provinces, Cambodia Budget 2017:  160 000 € Duration:  2000- Project type (Fida):  I Holistic Community Development Project code:  5190 DAC purpose code:  16050 Multisectoral aid for basic social services Partner:  Cambodia Global Action  There is a tremendous need for basic education on health and livelihood issues in the project area. The project targets its training and basic education to rural communities.   
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The project will select one or two active families per village in the target area to demonstrate as model families. That will motivate key people, such as local authorities and pastors, to establish gender balanced committees in each village to promote gender balance. Trainings on child protection issues and human trafficking will also be arranged. Fida partners with Cambodia Global Action, a local NGO, in the project.   The project’s goal is holistically changed target communities in Cambodia. The purpose is an empowered partner who implements community development work through training of community’s health education. The project works in close cooperation with about 75 Cambodian rural villages.   The project results in increased basic education and improved living standards, improved structure and governance of the communities, improved health of the children, improvement of children’s rights, reduced domestic violence, increased gender equality, and increased awareness on climate change and disaster preparedness of the project beneficiaries. The beneficiaries include women, men, children, and vulnerable groups in the target communities, village development committee and community health education volunteers.  
   Savannakhetin läänin yläasteiden ja lukioiden kehittämisohjelma 
 Sijainti:  Songkhonen piirikunta ja Outhoumphonen piirikunta Savannakhetin läänissä, Laos Budjetti 2017:  120 000 € Kesto:  2001 – 2017  Hanketyyppi (Fida):  III Terveys ja koulutus Hankenumero: 5162 DAC-toimiala:  11120 Opetuksen infrastruktuuri Kumppani:  Fida International   Opetuksen laatu yläkouluissa ja lukioissa on heikkoa ja koulujen voimavarat ovat vähäiset. Koulurakennuksista ja opettajista on pulaa ja oppilasryhmät ovat suuria. Opettajien työmotivaatiota heikentää palkanmaksun viivästyminen ja työn tekemistä tukevien resurssien niukkuus. Oppilaiden opiskelumotivaatio on heikko, koska he eivät koe opiskelua mielekkäänä tai he eivät saa riittävästi tukea oppimiseen. Jatko-opiskelumahdollisuudet ovat rajalliset.  Hanke toimii viiden yläkoulun ja lukion yhteydessä Outhoumphonen ja Songkhonen piirikuntien alueella Savannakhetin läänissä. Ohjelma kouluttaa opettajia, toimittaa opetusmateriaaleja ja motivoi oppilaita. Oppilaiden motivoimisessa tärkeässä roolissa ovat oppilaiden keskuudesta valitut, koulutetut vapaaehtoiset. Koulujen infrastruktuuria parannetaan yhteisön ja hankkeen yhteistyönä. Hankkeen hyödynsaajina on 2 800 oppilasta, 120 opettajaa ja 55 000 kyläläistä 46 eri kylässä.  Hankkeen kehitystavoitteena on parantaa kohdekoulujen kehityksen laatua Songkhonen ja Outhoumphonen piirikunnissa. Hankkeen välittömänä tavoitteena on kohentaa kohdekoulujen opetus- ja oppimisympäristöjä.   Kouluympäristön ja opettajien taitojen kehittyessä opetuksen laatu kokonaisuudessaan paranee. Oppilaiden motivoiminen johtaa parempiin oppimistuloksiin. Myös yhteisön sitoutumisaste nuorten kouluttamiseen ja kouluympäristön kehittämiseen kasvaa, kun he ottavat vastuuta esimerkiksi koulurakennusten kunnostamisesta.     
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     High Schools’ Development Programme in Savannakhet Province 
 Location:  Songkhon and Outhoumphon districts, Savannakhet province, Laos Budget 2017:  120 000 € Duration:  2001 – 2017 Project type (Fida): III Health and education Project code:  5162 DAC purpose code: 11120 Education facilities and training Partner:  Fida International    The quality of education in high schools is weak and the resources of schools are limited. There is a shortage of school buildings and teachers, and student groups are large. The work motivation of teachers is lowered by belated salary payments and the scarcity of available resources required for working. The study motivation of students is low, because they don’t necessarily consider studying to be meaningful or their possibilities to get support for learning are limited. Chances for further education are small.  The project works with five high schools in the Outhoumphon and Songkhon district regions in Savannakhet province. The programme focuses on training teachers, providing teaching materials and motivating students. Trained volunteers from amongst the students play an important role in motivating students. The facilities of schools are improved through cooperation between the community and the programme. The programme’s beneficiaries are 2 800 students, 120 teachers and 55 000 villagers in 46 villages.  The project’s goal is the improved level of education in the target schools in Songkhon and Outhoumphon districts. The project’s purpose is the improvement of teaching and learning conditions in the target schools.  As the school environment and teachers’ skills develop, the quality of education increases in its entirety. The motivation of students leads to better learning outcomes. Also the community’s level of commitment towards the improvement of education and school environments increases as they take responsibility for instance in the renovation of school buildings.   
 
 Nuorisokeskus Savannakhetissa 
 Sijainti:   Savannakhetin kaupunki, Savannakhetin piirikunta, Laos Budjetti 2017:  100 000 € Kesto:  2013 –  Hanketyyppi (Fida):  II Haavoittuvat ihmisryhmät c. Lapset ja nuoret Hankenumero: 5164 DAC-toimiala:  11230 Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille Kumppani:  Fida International  Laos on yksi maailman vähiten kehittyneimmistä maista. Monet Laosin nuoret, jotka lopettavat koulun kesken, ovat vaarassa syrjäytyä. Nuoret kuuluvat myös päihteiden ja huumeidenkäytön sekä ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiryhmiin. Hankkeen kautta syrjäytymisvaarassa olevat nuoret oppivat uusia taitoja ja 
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heidän itseluottamuksensa vahvistuu. Näin nuorten mahdollisuudet päästä jatko-opiskelemaan ja työelämään paranevat.  Hankkeen tarkoituksena on rohkaista kaupungin nuoria tekemään hyviä valintoja elämän ja tulevaisuuden suhteen kehittyen samalla heidän elämänhallinnan taidoissaan. Hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää heidän englannin kielen-, atk:n- ja työnhaun taitojaan. Ammatti- ja oppisopimuskoulutusta järjestetään myös tarpeen mukaan. Toimintakeskuksessa voi harrastaa esimerkiksi urheilua ja musiikkia. Koulutusta eri teemoista järjestetään myös ympäri vuoden.  Hankkeen kehitystavoitteena on fyysisesti ja psyykkisesti terveempi nuoriso Savannakhetin kaupungissa. Savannakhetin kaupungissa. Hankkeen välittömänä tavoitteena on taitojen kehittymisen myötä rohkaistuneet nuoret Savannakhetissa.  Hanke hyödyttää nuoria monella tapaa. He saavat enemmän mahdollisuuksia työharjoitteluihin todellisessa työympäristössä, heidän itsetuntonsa paranee ja heidän aktiivisuutensa lisääntyy nuorisokeskuksen toiminnan kautta. Heillä on myös mahdollisuus parantaa elämänhallinnontaitoja keskustelemalla nuorisokeskusten vastuuntuntoisten aikuisten kanssa omasta elämästään. Hankkeen hyödynsaajina on 8 148 nuorta sekä 76 300 perheenjäsentä, kyläläistä tai opettajaa.   Youth Resource Centre in Savannakhet  
Location:  Savannakhet city, Savannakhet district, Laos Budget 2017:  100 000 € Duration:  2013 –  Project type (Fida): II Specific vulnerable groups c. Children and youth Project code:  5164 DAC purpose code: 11230 Basic life skills for youth and adults Partner:  Fida International  Laos is one of the world’s least developed countries. Many young people there leave school unfinished and are in danger of social exclusion. Youth are also in the risk group of being driven into alcoholism, substance abuse or being victims of human trafficking. Through the project the youth in danger of exclusion gain more confidence and adopt news skills. That doubles their chances of having an opportunity for further education or for work.  The project’s aim is to encourage the city’s youth to make good choices regarding life and the future while developing their life management skills. The project offers youth a chance to develop their English language, IT and job application related skills. Vocational and apprenticeship training is also provided according to need. In the youth centre it is possible to practice different hobbies such as sports and music. Training on different issues is organised throughout the year.  The project’s goal is to have, both physically and mentally, healthy youth in the city of Savannakhet. The project’s purpose is to encourage youth of Savannakhet by giving them a possibility to develop their skills in different sections of life.   The youth benefit from the project in many ways. They gain increased possibilities for internship in actual working environments, get to improve their self-esteem and become more active through activities of the youth centre. They also have a chance to improve their life management skills by discussing their life together with responsible adults of the youth centre. The project’s beneficiaries are 8 148 young people and 76 300 family members, villagers or teachers. 
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  Alueellinen koordinointi- ja kapasiteetin rakentamisohjelma 
 Sijainti:  Kambodža, Laos ja Myanmar Budjetti 2017:  230 000 € Kesto:  2001 – 2017 Hanketyyppi (Fida): V Alueelliset hankkeet koordinointiin, vaikuttamistyöhön ja kapasiteetin rakentamiseen Hankenumero: 5500 DAC-toimiala:  15150 Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Kumppani:  Fida International   Ohjelma kasvattaa hanketiimien ja kumppaneiden kapasiteettia kehityshankkeiden toteuttamisessa. Ohjelma koordinoi alueen kehitysyhteistyöhankkeita. Se vahvistaa monitorointi- ja arviointimenettelyä, luo verkostoitumista kumppaneiden ja asianosaisten sidosryhmien välille, tarjoaa henkilöresurssien hallintaa ja tukea alueen lähetetylle henkilöstölle sekä vahvistaa hankehenkilöstön ja kumppaneiden kompetenssia hankesyklihallinnossa, rahoituksessa, johtamisessa ja hyvässä hallinnossa. Ohjelma tarjoaa myös tukea ja resursseja kumppaneille pilottihankkeiden toteuttamiseen.  Ohjelman kehitys- ja välittömänä tavoitteena on voimaantuneet toimintakumppanit vaikuttamassa positiiviseen muutokseen kohdeyhteisöissä korkealaatuisten sosiaalisten interventioiden kautta.  Ohjelman tuloksena on riittävän monitorointijärjestelmän perustaminen, riittävän ymmärryksen luominen hankehenkilöstölle ja kumppaneille hankesyklihallinnossa, rahoituksessa, johtamisessa ja hyvässä hallinnossa, kumppaneiden ja sidosryhmien verkostoitumisen lisääntyminen, vastuullisen ja tukevan henkilöstöhallinnon perustaminen sekä kumppaneiden haavoittuviin ryhmiin kohdistettujen uusien, innovatiivisten ja kestävien pilottien toteuttamisen mahdollistaminen. Hankkeen hyödynsaajia ovat hankehenkilöstö, toteuttavat kumppanit ja lähetetty henkilöstö.   Regional Coordination and Capacity Building Programme 
 Location:   Cambodia, Laos and Myanmar Budget 2017:  230 000 € Duration:  2001 – 2017 Project type (Fida):  V Regional coordination and capacity building & advocacy projects  Project code:  5500 DAC purpose code:  15150 Democratic participation and civil society  Partner:  Fida International  The programme aims to increase the capacity of project teams and partners to carry out development projects. The programme coordinates the development cooperation projects in the region.  It aims to strengthen monitoring and evaluation procedures, create networking among partners and relevant stakeholders, provide necessary human resource management and support to expatriate staff in the region and strengthen the competence of project staff and partners in the fields of project cycle management, finance, administration and good governance. The programme also provides resources and support for partners to implement pilot interventions.  



Fida International  Hankekuvaukset 2017  Kaakkois-Aasia sivu 6  

The goal and the purpose of the programme is empowered action partners influencing positive change in target communities through high quality social interventions.   The programme results in establishing a relevant monitoring system, providing sufficient understanding of PCM, finance, administration and good governance to project staff and partners, increasing networking among partners and relevant stakeholders, establishing a responsible and supportive HRM, enabling partners to implement new, innovative and sustainable pilots targeted at vulnerable groups. The project benefits the project staff, implementing partners and expatriates.    
    Alueellinen vaikuttamisen ja voimaannuttamisen ohjelma 
 Sijainti:  Kambodža, Laos ja Myanmar Budjetti 2017:  80 000 € Kesto:  2014 – 2017 Hanketyyppi (Fida): V Alueelliset hankkeet koordinointiin, vaikuttamistyöhön ja kapasiteetin rakentamiseen Hankenumero: 5501 DAC-toimiala:  15150 Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Kumppani:  Fida International  Ohjelma pyrkii antamaan teknistä tukea kumppaneiden toiminnanlaadun parantamiseksi. Koulutuksia toteutetaan kunnioittaen haavoittuvia ihmisryhmiä, esimerkiksi vammaisia henkilöitä ja lapsia. Toimintakumppaneille on annettu koulutusta ja työkalu kohdealueiden haavoittuvien ihmisryhmien kartoittamiseen. Pyrkimyksenä on lisätä toimintakumppaneiden tietoisuutta, kapasiteettia ja halukkuutta haavoittuvien ihmisryhmien voimaannuttamisessa. Tällä tavoin haavoittuvat ihmisryhmät voivat olla hankkeiden hyödynsaajia.  Ohjelman kehitystavoite on haavoittuvien ihmisryhmien parantuneet mahdollisuudet voimaantua toimintakumppaneiden ja niiden verkostojen tuen kautta.  Välittömänä tavoitteena on toimintakumppaneiden lisääntynyt tietoisuus, kapasiteetti ja halukkuus toimia alueidensa haavoittuvien ihmisryhmien tarpeiden ja oikeuksien puolesta.  Ohjelman tuloksena on kartoitettu haavoittuvat ihmisryhmät kohdealueilla sekä koulutettu hanke- ja kumppanihenkilöstö avaintematiikkaan liittyvissä asioissa.    Regional Advocacy and Empowerment Programme 
 Location:   Cambodia, Laos and Myanmar Budget 2017:  80 000 € Duration:  2014 – 2017 Project type (Fida):  V Regional coordination and capacity building & advocacy projects  Project code:  5501 DAC purpose code:  15150 Democratic participation and civil society  
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Partner:  Fida International  The programme aims at giving technical support to action partners in improving their quality. Trainings are carried out in respect to vulnerable groups, e.g. people with disability and children. Action partners have been given training and a tool on mapping of vulnerable groups in their target areas. The aim is to improve awareness, capacity and willingness of action partners to empower vulnerable people groups. In this way vulnerable people groups can be beneficiaries in the projects.  The goal of the programme is improved opportunities of vulnerable groups to become empowered through support from action partners and their networks. The purpose is improved awareness, capacity and willingness of action partners to address the needs and rights of vulnerable people groups in their areas.  The programme results in mapping of vulnerable groups in target areas and trained project and partner staff in issues related to key thematic topics.    
   Kestävien yhteisöjen voimaannuttamishanke  
Sijainti:  Rakhine ja Kachin, Myanmar Budjetti 2017:  100 000 € Kesto:  2017 Hanketyyppi (Fida): IV Ympäristö, ilmastonmuutos ja ruokaturva Hankenumero: 5132 DAC-toimiala:  16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille Kumppani:  Assemblies of God, Myanmar  Mayanmarissa on paljon vähävaraisia, joiden avuntarve ulottuu lähes jokaiselle elämän osa-alueelle. Fida auttaa ja tukee paikallisia yhteisöjä kehittämällä heidän elinolosuhteitaan ja elämänlaatuaan yhdessä Assemblies of God (AoG) Mayanmar -kirkon kanssa.  Hankkeen tavoite on tukea hankealueen yhteisöjä turvallisemman ja vakaamman elämän rakentamisessa ja parantaa esimerkiksi yhteisöjen katastrofivalmiutta. Tavoite saavutetaan aktiivisella yhteistyöllä yhteisöjen kanssa, mobilisoimalla heidän kehityskomitensa, tukemalla yhteisöjen omien katastrofivalmiussuunnitelmien toteutusta ja kouluttamalla vapaaehtoisia yhteisökouluttajia aiheista kuten DRR (Disaster Risk Reduction), WASH (Water supply, Sanitation and Hygiene) ja maanomistajuus.   Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat kohdealueiden maaseudun yhteisöt Rakhinen, Kachinin ja Yangonin alueilla. Niihin kuuluu lukuisia haavoittuvia ihmisryhmiä, kuten naiset ja tytöt, lapset ja nuoret sekä vammaiset henkilöt. Hankkeen tavoitteena on yhteistyökumppanin voimaannuttaminen positiivisemmaksi kansalaisyhteiskuntatoimijaksi omissa yhteisöissään keskittymällä katastrofivalmiuden ja kestävän kehityksen parantamiseen.     Empowering Resilient and Sustainable Communities 
 Location:   Rakhine and Kachin, Myanmar 
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Budget 2017:  100 000 € Duration:  2017 Project type (Fida):  IV Environment, climate change and food security Project code:  5132 DAC purpose code:  16050 Multisector aid for basic social services Partner:  Assemblies of God, Myanmar  Big part of the inhabitans in Mayanmar are poor. Their need of help reaches out to almost every section of their life. Fida helps and supports local communities together with its partner Assemblies of God (AoG) by developing their living conditions ja quality of life.  The project’s goal is to support the communities of the target areas in building safer and more stable life and for instance in helping the communities to become more prepared for disasters.  This aim is reached through active cooperation with communities, by mobilizing village development committees, by supporting and accomplishing the committees own disaster preparedness action plans and by training voluntary community trainers of topics such as DRR (Disaster Risk Reduction), WASH (Water Supply, Sanitation and Hygiene) and landowning.   The direct beneficiaries of the project are the community members of rural target communities in Rakhine, Kachin and Yangon. They include a variety of vulnerable groups, such as women and girls, children and youth and people with disablity. Project’s goal is to empower the partner to become more positive civil society actor in their own communities by focusing on improving disaster preparedness and sustainable development.     
 


