MAAOHJELMAKUVAUKSET 2018-2021

AFGANISTANIN HAMMASTERVEYSOHJELMA (5340)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppani:

Afganistan, Heratin maakunta
87 000 € (2018)
2018-2021
Oikeus terveyteen
5340
12191 Lääketieteelliset palvelut
Shelter Now International

Afganistanin terveydenhuollossa hammashuolto on laiminlyötyä eikä sitä ole saatavilla isoimpien kaupunkien
ulkopuolella. Suurimmalla osalla Afganistanin väestöstä ei ole pääsyä hammashuollon piiriin ja tietoisuus
suuhygieniasta sekä ennaltaehkäisevistä käytänteistä on hyvin vähäistä. Hoitamattomat hammasongelmat aiheuttavat
kipuja ja joskus vakavia lääketieteellisiä seurauksia, kuten sydänongelmia tai sisäelinten vaurioitumista, ja
ennenaikaista hampaiden menetystä jo nuorena.
Fidan kumppanijärjestö Shelter Now Internationalilla on yli 30 vuoden kokemus humanitaarisesta avusta ja
kehitysyhteistyöstä Afganistanissa, Pakistanissa ja Pohjois-Irakissa. Järjestö toimii osallistavasti ja auttaa paikallisia
toimijoita (yliopistoa, koulu-, terveys- työ- ja sosiaalivirastoja sekä paikallisia yhteisöjä) vastaamaan tunnistettuun
ongelmaan kolmella eri taholla. Afganistanin maaohjelma vaikuttaa positiivisesti suoraan 71 700 ihmisen elämään ja
epäsuorasti jopa yli 250 000 ihmisen elämään.
Maaohjelmassa toimii koululaisten hammasohjelma, jossa ohjelman tiimit opettavat Heratin koululaisia suuhygienian
hyvistä käytänteistä ja jakavat suuhygieniapakkauksia. Huolellisessa tarkastuksessa löydetyt hammasongelmista
kärsivät lapset kutsutaan hoitoon projektiklinikalle. Hammaslääketieteen opiskelijoille tarjotaan käytännön koulutusta
ja tuetaan hammashuollon perusvälineistön hankintaa. Kansainväliset asiantuntijat antavat koulutusta yliopiston
opettajille ja oppilaille sekä muiden maiden yliopistoja rohkaistaan kutsumaan Afganistanin yliopistojen henkilökuntaa
opintokäynneille. Maaohjelma tukee myös hammasklinikoiden käynnistämistä piirikunnissa, joissa ei ole
hammashuollon palveluita. Tämän toiminnan kautta enintään 4 edistynyttä opiskelijaa saa erityiskoulutusta ja
mahdollisuuden työskennellä ohjelman klinikalla. Suoritetun testin jälkeen he saavat yhteistyössä julkisen
terveydenhoidon kanssa mahdollisuuden aloittaa hammaspalveluiden tuottamisen maaseutupiirikunnassa sekä lainan
yksityisklinikan avaamiseen.
Ohjelman osa-alueet pyrkivät täyttämään lasten sekä aikuisten, erityisesti naisten ja vammaisten henkilöiden, oikeutta
perustason hyvään hammashuoltoon ja parantuneeseen terveyteen. Hankkeella on mahdollisuuksia
moninkertaistumiseen ja ohjelman toivotaan vaikuttavan myös maan keskushallinnossa halua luoda samanlaista
konseptia kansallisella tasolla.
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DENTAL DEVELOPMENT PROGRAMME AFGHANISTAN (5340)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Afghanistan, Herat Province
87 000 €
2018 - 2021
Right to health
5340
12191 Medical services
Shelter Now International

Dental care is a widely neglected area in Afghanistan’s health care system and does not exist outside the main cities.
Most of Afghanistan’s population does not have access to dental services and the knowledge of good oral hygiene and
preventative practices is very little. The result is painful untreated dental problems, some of which have serious
medical consequences like heart problems or damage of internal organs, and a premature loss of teeth at a young
age.
Fida’s partner Shelter Now International has more than 30 years of experience in relief and development work in
Afghanistan, Pakistan and Northern Iraq. It works with a participatory approach enabling the local actors (Universities,
Departments of Education, Public Health, Labour and Social Affairs and local communities) to tackle the identified
problem. The Country Programme of Afghanistan has a positive, direct impact in the lives of 71 700 people and
indirectly over 250 000 people’s lives.
The Country Programme has a children’s Dental School Programme, in which the Programme teams will teach
students in Herat about good practice of oral hygiene and will hand over oral hygiene kits. After a careful check-up,
children with problems will be invited for treatment to the project clinic. The Programme offers practical training for
dental students by providing basic equipment for the practical treatment. Foreign experts will provide training to
university teachers/students and foreign universities will be encouraged to invite Afghan university staff for study
visits. Through the Programme the 4 most advanced students will receive a special training and an opportunity to
work in one of the Programme clinics. After passing a required test, these students are given an opportunity to open a
private dental clinic through a cooperation with the public system in rural districts through a loan programme.
The Programme aims to fulfil the rights of children and adults, especially women and people with disabilities, to basic,
quality dental services and improved health. The Programme has potential for multiplication and the Programme aims
to motivate the central government to work on a similar national concept.

KOULUNKÄYNNIN EDISTÄMISOHJELMA BANGLADESHISSA (5014)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Yhteistyökumppani:

Bangladesh, 18 piirikuntaa
170 000 € (2018)
2018-2021
oikeus koulunkäyntiin, kumppanin vahvistaminen, vaikuttamistyö
5014
11220 Ala-asteen opetus
15160 Ihmisoikeudet
Bangladesh Assemblies of God, Ashirbad

Maaohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista koulunkäyntiin Bangladeshissa. Ohjelma
toteutetaan 48 Ashirbadin ylläpitämässä koulussa Bangladeshin 18 eri alueella. Kun tietoisuus lasten oikeuksista
lisääntyy, oppilaat motivoituvat jatkamaan opintojaan ja 5. luokan jälkeen koulunsa keskeyttävien määrä putoaa
minimiin. Tavoitteena on auttaa oppilaita ja heidän vanhempiaan ymmärtämään opintojen merkitys, niin että lapset
voisivat opiskella rauhassa koko opintopolun, ja sitä kautta löytää itselleen sopivan ammatin. Jotta tavoitteeseen
päästäisiin, tietoisuutta lasten oikeuksista lisätään annetun koulutuksen kautta koululaisten itsensä, heidän
vanhempiensa ja heidän opettajiensa parissa. Koulutuksen jälkeen sekä oppilaat että vanhemmat ovat enemmän
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tietoisia lasten oikeuksista koulunkäyntiin; ei vain koulupolun aloittamiseen, vaan koko peruskoulutuksen ja myös
ammattiopintojen loppuunsaattamiseen asti. Annetun täydennyskoulutuksen kautta Ashirbadin koulujen opettajat
löytävät uusia tapoja tukea lasten koulunkäyntiä ja ohjata heitä opinnoissaan eteenpäin. Maaohjelman toiminnan
kautta kumppaniorganisaatio Bangladesh Assemblies of God/ Ashirbad saa tietoa ja kokemusta vaikuttamistyöstä ja
on kykenevä jatkamaan sitä osana omaa kehitystoimintaansa Bangladeshissa.
Bangladeshissa koulunsa keskeyttävien määrä on erittäin suuri. Tilastointihetkellä koulunsa keskeytti peräti 50 %
oppilaista jo ennen 5. luokan päätöstä. Jatkavien joukosta, vielä 40 % keskeytti koulunsa ennen 10. luokan päättymistä
(National Education Policy, 2010). Ashirbadin kouluissa on vain viisi ensimmäistä luokkaa, mutta sama trendi on
nähtävissä myös siellä. Tavoitteena on lisätä 6. luokalle siirtyvien oppilaiden määrää ja synnyttää innostus koko
peruskoulun ja myös ammattiopintojen suorittamiseen. Ohjelman yhteydessä välittömien hyödynsaajien määrä on 7
442 henkilöä, joita ovat koululaiset, heidän vanhempansa ja heidän opettajansa. Myös kumppaniorganisaation
henkilökunta voidaan laskea välittömien hyödynsaajien joukkoon. Välillisten hyödynsaajien lukumäärä on 21 600
henkilöä, joita ovat lasten muut perheenjäsenet, yhteistyöseurakuntien jäsenet sekä muut koulujen lähistöllä asuvat
yhteisöjen jäsenet. Maaohjelman toteuttaja on Fidan kansallinen kumppani, Bangladesh Assemblies of God, ja sen
kehitysyhteistyöosasto Ashirbad.
Ohjelman aikana valitut vaikuttamistyön työntekijät kiertävät säännöllisesti kouluissa ja pitävät oppitunteja lapsille ja
keskustelevat heidän kanssaan lasten oikeudesta koulunkäyntiin ja opintojen merkityksestä. Vanhemmille järjestetään
kouluilla erillisiä teema- ja vanhempainiltoja. Niiden yhteydessä vanhemmat saavat tietoa lasten oikeuksista ja oppivat
näkemään koulunkäynnin hyötyjä. Opettajille järjestetään erillistä opettajain täydennyskoulutusta. Niiden kautta
opettajat saavat uusia välineitä oppilaiden opintojen ohjaamiseen. Kun BAG/ Ashirbad toimii ohjelman puitteissa
yhteistyössä Fidan kanssa, se oppii tekemään vaikuttamistyötä kouluissa ja kehittyy organisaatioksi, joka tekee
tehokkaasti sosiaalista vaikuttamistyötä maassa.
Maaohjelman päättyessä koululaiset tietävät oikeuksistaan ja ovat motivoituneita jatkamaan opintojaan ja viemään
ne päätökseen. Vanhemmat saavat lisää välineitä lasten koulunkäynnin tukemiseen. Niiden avulla he voivat tehdä
sellaisia lapsia koskevia päätöksiä, jotka mahdollistavat koulunkäynnin jatkamisen esim. työnteon tai varhaisen
avioitumisen sijaan. Ohjelman jälkeen opettajilla on uusia työkaluja opintojen ohjaukseen. Niiden avulla he voivat
paremmin ohjata oppilaita heidän koulupolullaan eteenpäin. Maaohjelman päätyttyä Ashirbad on yhä kykenevämpi
tekemään oma-aloitteisesti pitkäjänteistä kehitys- ja vaikuttamistyötä maassa.

SCHOOL CHILD ADVOCACY PROGRAMME IN BANGLADESH (5014)
Location:
Budget for the year 2018:
Duration:
Themes of the Country
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Bangladesh, 18 districts
170 000 € (2018)
2018-2021
Right to education, advocacy, capacity building
5014
11220 Primary Education
15160 Human Rights
Bangladesh Assemblies of God, Ashirbad

The goal of the Country Programme is to improve children’s rights to education in Bangladesh. This is done through
awareness raising trainings in 48 Ashirbad schools in 18 districts of the country. Through the Programme, the
possibilities and desire for further education will increase among the students in Ashirbad schools. Also, the number
of school drop-outs in selected schools will be minimized. To reach the goal, the awareness related to children’s rights
is raised. Awareness raising is done mainly among three groups of people: the students, the parents and the teachers.
After the trainings, both the parents and the students know more about children’s rights, not only to start the
education, but also to complete it. Through the trainings parents find more ways to support their children in
education. The teachers in Ashirbad schools have new methods and skills how to support their students in completing
their education. It is expected that the partner organization, Bangladesh Assemblies of God (BAG)/ Ashirbad, is
strengthened and its possibilities to do advocacy work has increased.
In Bangladesh, the number of school drop-outs is very high. At present the drop-out rate before the completion of 5th
grade is about 50 %. Of the remaining students, about 40% leave the school before completing 10th grade (National
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Education Policy, 2010). The same trend can be seen in Ashirbad schools. The Ashirbad schools offer primary
education until grade 5 and through the Programme the number of students continuing to the 6th grade will increase.
Through the program the students are encouraged not only to complete their basic education, but also to continue
into professional studies. The estimated number of direct beneficiaries for the project is 7 442 individuals including
students, parents, teachers and the staff of BAG/ Ashirbad. The estimated number of indirect beneficiaries is 21 600
including the other family members, church members and other community members outside the school
communities. The owner and implementer of the Country Programme is Fida’s national partner, Bangladesh
Assemblies of God, and its caring arm Ashirbad.
During the Programme the selected advocacy workers will visit the schools regularly and have lessons with the
students discussing children’s rights and the importance of completing their education. Parent meetings and
workshops will be organised at schools. Through discussions parents can learn about children’s rights and about the
benefits of education. For the teachers, additional teacher training seminars will be organised. BAG/ Ashirbad is
learning about advocacy work as they are receiving training and doing advocacy work together with Fida. They get
new tools and become stronger societal actors in their own working environment.
At the end of the Country Programme it is expected that the students are more aware of their rights and are more
motivated to continue their education. The parents have more tools in supporting their children’s education and can
make appropriate decisions to keep their children at school for further studies. After the Programme the teachers
have new skills and tools in supporting their students in their further studies and BAG/ Ashirbad is more able to
continue successful advocacy work in Bangladesh.

TAIDOILLA TULOIHIN JA HYVINVOINTIIN – NAISET BHUTANIN VOIMAVARANA (5039)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maahankkeen teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppani:

30 kuntaa Bhutanin 10 piirikunnassa
95 000 € (2018)
2018-2021
Oikeus riittävään elintasoon
5039
15180 Naisiin ja lapsiin (tyttöihin) kohdistuvan väkivallan lopettaminen
15160 Ihmisoikeudet
RENEW (Respect, Educate, Nourish and Empower Women)

Fidan globaalin ohjelman ja samalla Bhutanin maaohjelman päämääränä on lisätä oikeudenmukaisuutta ja vahvistaa
ihmisarvoa ja rauhaa. Tavoitteena on, että Bhutanissa lasten oikeudet toteutuvat paremmin ja haavoittuvassa
asemassa olevien tilanne parantuu.
Bhutanin maaohjelma tukee haavoittuvassa asemassa olevia bhutanilaisia naisia, erityisesti perheväkivallan uhreja.
Ammatillista koulutusta saavia hyödynsaajia tulee olemaan ohjelmakauden aikana noin 600. Fida toimii Bhutanissa
yhteistyössä RENEW-nimisen kansalaisjärjestön kanssa, joka on hyvin tunnettu ja arvostettu työstään perheväkivallan
ehkäisemiseksi ja kokonaisvaltaisesta tuestaan väkivallan uhreille ja heidän lapsilleen. Suoria hyödynsaajia on
kokonaisuudessaan 4000 henkilöä ja epäsuoria 14 000.
Maaohjelma toimii Bhutanissa alueilla, joilla ei ole ollut tarjolla ammatillista koulutusta naisille. Kyse on
maaseutupitäjistä, joissa toimeentulo saadaan yleensä maataloudesta. Maatalous ei kuitenkaan tuota riittävää
toimeentuloa perheille. Yhteisöissä vanhemmat naiset ovat usein luku- ja kirjoitustaidottomia, nuoremmat ovat
käyneet koulua muutaman vuoden. Naiset eivät osallistu yhteisön päätöksentekoon. Suurimpia ongelmia yhteisöissä
on runsas alkoholinkäyttö, mikä lisää esim. perheväkivaltaa. Ohjelma antaa opetusta maaseutuyhteisöjen lisäksi myös
RENEW:n toimitalossa Thimphussa sekä Thimphun lähellä sijaitsevassa turvakodissa ja sen yhteydessä olevassa
Ammatillisessa Koulutuskeskuksessa.
Maaohjelma tukee RENEW:n kokonaisvaltaista palvelukonseptia tarjoamalla taitojen opetusta, erityisesti ompelua,
naisille, jotka ovat aiemmin ryhtyneet RENEW:n säästö- ja lainaryhmien jäseniksi. Tavoitteena on, että kukin
koulutukseen osallistuva voi saada toimeentuloa uusien taitojen myötä. Tämän vuoksi koulutuksiin liittyy rahankäytön
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opetusta sekä opetusta pienyritysten perustamisesta. Naisten saama toimentulo vähentää perheväkivallan riskiä ja
lisää heidän mahdollisuuksiaan perheen sisäiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tulot naiset sijoittavat pääosin
lasten koulunkäyntiin.
Bhutanin maaohjelma tekee ennaltaehkäisevää päihdevalistus- ja perheväkivaltatyötä perheiden ja yhteisöjen parissa.
Myös lasten oikeudet, yhdenvertaisuus, sukupuolten välinen tasavertaisuus ja ympäristökysymykset kuuluvat
ohjelmaan.
Maaohjelman tuloksena 600 bhutanilaista naista saa paremman toimeentulon ja perheen huoli rahasta ja lasten
tulevaisuudesta vähenee. Myös yhteisöt hyötyvät naisten taidoista ja lisääntyneestä aktiivisuudesta yhteisten asioiden
hoidossa. RENEW kehittyy kansalaisjärjestönä: sen projektihallintaosaaminen kehittyy ja toiminta haavoittuvassa
asemassa olevien naisten ja heiden perheittensä hyväksi laajenee.

THROUGH SKILLS TO INCOME AND WELL-BEING – THE FEMALE RESOURCES FOR HAPPY BHUTAN
(5039)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country
Project code:
DAC purpose codes:
Partner:

30 municipalities in 10 districts of Bhutan
95 000 € (2018)
2018-2021
Right to adequate standard of living
5039
15180 Ending violence against women and girls
15160 Human Rights
RENEW (Respect, Educate, Nourish and Empower Women)

The goal of the Global Program of Fida shared by the Country Program of Bhutan is “increased justice and
strengthened human dignity and peace”. The purposes are increased fulfilment of the rights of the children in Bhutan
and improved equity of vulnerable people in Bhutan.
The Country Program of Bhutan is supporting the vulnerable Bhutanese women, especially the victims of domestic
violence. The beneficiaries benefitting from the vocational training will be around 600. Fida is working in Bhutan with
the local CSO called RENEW – a well-known and appreciated organization due to its preventive work on domestic
violence and the comprehensive support system to the victims and their children. There are in total 4000 direct
beneficiaries and 14 000 indirect ones.
The Country Program works in areas where previously there have been no skills trainings for women. They are rural
areas where the income comes from agriculture. However, the income is hardly enough for basic needs of the family.
The education level is low: the older women are mostly illiterate; the younger ones have some years of education. The
women don’t take part in decision making in the community. The biggest problem in the communities is the harmful
use of alcohol, which increases domestic violence. Besides rural communities, the Program also provides training in
RENEW’s Head Quarters in Thimphu and in the Shelter Home and its Vocational Training Center situated near
Thimphu.
The Country Program supports RENEW’s comprehensive service concept by providing skills training, especially
tailoring, to women, who are members of RENEW’s saving and loan schemes. The aim is that each participant of the
training can get income through the new skills. Therefore, the trainings also include training on finance and on how to
start a small business. The income will reduce the risk of domestic violence and increase the possibility to be a part of
decision making in the family and in society. The women mainly use their income for the education of their children.
The Country Program of Bhutan is doing preventive work on the harmful use of alcohol and domestic violence with
families and communities. Themes of Children’s Rights, equity, gender equality and environment are also part of the
Program.
As a result of the Country Program, 600 Bhutanese women get better income and the anxiety over money and the
future of children diminishes in the families. The communities profit from the skilled women and their increased
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activity in social issues. RENEW develops as a Civil Society Organization: its skills on project management improve and
activities to support vulnerable women and their families expand.

YHTEISÖJEN, PERHEIDEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA, BURUNDI (5284)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maahankkeen teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppani:

Burundi: Gitegan, Makamban, Ruyigin, Kayanzan, Ngozin ja Bujumburan provinssit
200 000 € (2018)
2018-2021
Oikeus riittävään koulutukseen ja elintasoon, vaikuttamistyö,
kapasiteetinvahvistaminen
5284
11220 Ala-asteen opetus
15160 Ihmisoikeudet
31120 Maatalouden kehittäminen
Community of Pentecostal Churches of Burundi (CEPBU)

Burundin maaohjelma edesauttaa lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisessa 1000 perheen elintason parantumisen
kautta vuoteen 2021 mennessä. Ohjelma keskittyy koulutuksen ja riittävän elintason oikeuksiin. Ohjelmalla on myös
vaikuttamistyön ja kapasiteetin rakentamisen komponentit. Paikallinen kumppani on The Community of Pentecostal
Churches of Burundi (CEPBU). CEPBU on rekisteröitynyt vuonna 1975. Maaohjelmalla on 4421 suoraa hyödynsaajaa ja
25 140 välillistä hyödynsaajaa.
Burundi on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Maan tilannetta haastavat poliittiset levottomuudet, jotka
alkoivat vuonna 2015. Yleisesti maa kamppailee köyhyydestä aiheutuvien haasteiden kanssa, ruuan epävarmuudesta
kärsii 67,3% väestöstä ja 49% alle 5-vuotiaista lapsista kärsii aliravitsemuksesta. Batwa-vähemmistö on kulttuurillisesti
väheksytty ja syrjitty ihmisryhmä, jonka vuoksi heistä on tullut hyvin eristäytynyt ryhmä, joka pitää itseään
alempiarvoisena ryhmänä Burundissa. Tämän vuoksi he eivät saa peruspalveluja ja heidän perusoikeuksiaan ei
toteuteta, mm. oikeus koulutukseen. Yhteisöt tarvitsevat enemmän tietoisuutta haavoittuvassa asemassa olevista
ihmisryhmistä ja yhteisön jäsenien rooleista oikeuksien haltijana ja vastuunkantajana. Maaohjelma osaltaan pyrkii
parantamaan Batwa-vähemmistön elinolosuhteita Burundissa.
Ohjelma parantaa Batwa-vähemmistön lasten pääsyä kouluun sekä tukee maanviljelymenetelmien kouluttamista sekä
ympäristötietoisuuden levittämistä. Kayanzan ja Ngozin yhteisöissä ohjelma parantaa elinolosuhteita ja lisää pääsyä
laadukkaan opetuksen piiriin. Ohjelma työskentelee 8 nuorisokeskuksen kanssa parantaakseen koulunsa
keskeyttäneiden nuorten ammatillista osaamista, mukaan lukien kouluttaa yrittäjyydestä. Ohjelman kautta myös
kumppanin kyky toimia vahvana kansalaisyhteiskunnan vaikuttajana kasvaa ja heidän sitoutumisensa lisääntyy
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolestapuhujana Burundissa. Ohjelma tukee yhteisöjä, jotka osallistuvat
koulujen ja nuorisokeskusten rakentamiseen, kouluttaa kohderyhmiä mm. viljelymenetelmistä ja lisää tietoisuutta
sidosryhmien kesken. Ohjelmakauden aikana rakennetaan ja varustetaan 2 koulua ja 3 nuorisokeskusta. Riittävän
elintason komponentissa ihmisiä koulutetaan ja varustetaan perustettujen, itsenäisten ryhmien kautta.
Ohjelman päättyessä Batwa-vähemmistön lasten kouluun pääsy on parantunut ja nuorilla on enemmän ammatillista
osaamista nuorisokeskus-toiminnan kautta. Nuorilla on myös parantunut kapasiteetti yrittäjyydestä ja kumppanilla on
enemmän taitoa ja kapasiteettia toteuttaa tätä toimintaa. Kohdealueiden maanviljelijöiden viljelytaidot ovat
kehittyneet ja maan hedelmällisyys on parantunut ja ympäristöä suojellaan. Parantuneiden viljelytaitojen johdosta
ruuan tuotanto on lisääntynyt. Kumppani on osaavampi täyttäessään omaa velvollisuuttaan heikommassa asemassa
olevien ryhmien elintason parantamisen puolestapuhujana. Ohjelman päättyessä CEPBU on osaava organisaatio, joka
toimii vahvana kansalaisyhteiskunnan vaikuttajana Burundissa.
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COMMUNITY, FAMILY AND YOUTH WELLBEING DEVELOPMENT PROGRAM, BURUNDI (5284)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country:
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Burundi: Provinces of Gitega, Makamba, Ruyigi, Kayanza, Ngozi and Bujumbura.
200 000 € (2018)
2017-2021
Right to education and adequate living standards, advocacy, and capacity building
5284
11220 Primary Education
15160 Human Rights
31120 Agricultural development
Community of Pentecostal Churches of Burundi (CEPBU)

The Burundi Country Programme aims to contribute to the fulfilment of the rights of children and youth through
improved living standards of 1000 families in Burundi by 2021. The Programme will focus on the right to education
and adequate standard of living. The Programme also has components on Advocacy and Capacity Building. The local
partner is The Community of Pentecostal Churches of Burundi, “CEPBU”. CEPBU was registered in 1975 by the Ministry
of Justice. The Programme has 4421 direct and 25 140 indirect beneficiaries.
Burundi is one of the least developed countries in the world. The country is challenged by political unrest which
started in 2015. Generally the country struggles with poverty related issues; the rate of food insecurity is 67,3% while
49% of children under 5 years old suffer from malnutrition. The Batwa people are culturally neglected and
discriminated against, becoming a very isolated group in Burundi, who also consider themselves inferior people.
Therefore they lack in basic services and their rights are not fulfilled, e.g. their right to education. Society needs more
awareness on the rights of vulnerable groups and the roles of right-holders and duty-bearers. The Country Programme
aims to contribute to the improvement of the living conditions of the Batwa minority in Burundi.
The Programme will increase the access to education for Batwa children and increase the knowledge in farming
methods and environmental sustainability. In the communities of Kayanza and Ngozi the Programme will improve the
standards of living and support the increased access to quality education. The Programme will work with 8 youth
centres in order to improve vocational and professional skills, including entrepreneurship, of young people who have
been dropped out of schools. The Programme aims to enhance the capacity of the partner to be a strong civil society
actor and committed advocate for vulnerable groups in Burundi. The Programme will support communities who
participate in the schools and Youth Centres’ construction, train stakeholders e.g. in new farming methods and raise
awareness of stakeholders. During the Programme, 2 schools and 3 youth centres will be constructed and their
equipment implemented. In the component of adequate standard of living, people will be trained and equipped
through the self-help groups.
In the end of the Programme the access to education of Batwa children has improved and youth have gained more
professional skills through the Youth Centres. Youth have also increased capacity in entrepreneurship and the partner
has more capacity and skills to implement these activities. The farmers of the target areas have improved farming
skills, land fertility is restored, and environment protected. Due to the improved farming skills, the food production
has increased. The partner is also more competent to fulfil their part on the rights of vulnerable groups according their
right to adequate standard of living. At the end of the Programme, CEPBU is a well-equipped organization and able to
operate as a strong civil society actor in Burundi.
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MUMBAIN SLUMMIHANKE, INTIA (5033)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Yhteistyökumppanit:

Mumbai, Intia
162 000€ (2018)
2018 (siirtyy omarahoitteiseksi 2019 alkaen)
Oikeus koulutukseen ja terveyteen, vaikuttamistyö
5033
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille
Good News Seva Sangh

Maaohjelman kehitystavoite on lasten oikeuden terveyteen ja koulutukseen toteutuminen Mumbaissa. Ohjelman
tavoitteena on saavuttaa parantunut terveystilanne 3000 lapselle sekä 400 nuoren yläkoulun suorittaminen
päätökseen ja jatkaminen jatko-opintoihin. Myös haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien parantunut tilanne ja
yhteisöjen lisääntynyt kapasiteetti pieniin ympäristöhankkeisiin parantuu ohjelman myötä.
Maaohjelman välitön tavoite on parantunut terveys- ja koulutustilanne Mumbain kohdeslummeissa. Tämän
seurauksena ihmisten käyttäytyminen on muuttunut arvostamaan ennaltaehkäisevää terveyttä, lapset ovat
voimaantuneet säännöllisten tapaamisten avulla edistämään hyvää terveyttä, paikallisviranomaiset ovat toteuttaneet
koulutuksia heidän toimistaan edistää lasten oikeutta terveyteen ja yhteisöt ovat hyötyneet lisääntyneestä lasten
oikeuksia koskevasta tiedosta sekä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden terveystilanne on parantunut.
Parantuneesta ympäristön kestävyydestä hyötyy 250 perhettä alkuperäiskansoista. Maaohjelmalla on 3750 suoraa
hyödynsaajaa ja 18944 välillistä hyödynsaajaa. Kohderyhmä pitää sisällään myös haavoittuvassa asemassa olevat
ihmisryhmät kuten vammaiset henkilöt, lapset, nuoret, naiset, HIV-positiiviset sekä alkuperäiskansojen yhteisöt, jotka
hyötyvät hankkeesta eniten.
Good News Seva Sangh, on rekisteröity järjestö, joka toimii yhteistyössä Fidan kanssa. Maaohjelman kohderyhmänä
ovat slummien asukkaat, noin 250 perhettä jokaisesta kohdeslummialueesta. Mumbain slummiyhteisön
kehitysohjelma on jo aikaisemmin toiminut menestyksellisesti urbaanissa ympäristössä Intiassa. Ohjelma on
kumppanikirkon aloittama ja kumppanilla on hyvät yhteistyöverkostot muiden järjestöjen kanssa ja hyvät suhteet
slummien asukkaiden kanssa. Vuonna 2002 CHE-työkalu pilotoitiin Mumbaissa ja todettiin menestykselliseksi ja visiota
päätettiin laajentaa. Tähän mennessä työtä on tehty 13 slummissa. Jo aikaisemmin aloitetun kummilapsiohjelman
tuloksena heikommassa asemassa olevien lasten ja heidän vanhempien elämänlaatu on parantunut. Ihmiset ovat
tulleet taloudellisesti itsenäiseksi niiden taitojen kautta, joita he ovat saaneet. He voivat pysyä nyt terveempinä ja elää
puhtaammassa ympäristössä. Yhteisöt ovat hyvin aktiivisia koulutuksissa ja ovat suunnittelemassa ja tekemässä omia
pieniä hankkeitaan ja ovat näin ottaneet ohjelman omistajuuden. Yhteisöt ovat kykeneviä hakemaan valtion antamia
avustuksia.
Ohjelma toimii UM-rahoitteisena vuonna 2018 ja sen jälkeen Fidan omarahoitteisena ohjelmana.

MUMBAI SLUM COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT, INDIA (5033)
Location:
Budget for the year:
Duration of the project:
Themes of the Country
Project code:
DAC purpose code:
Partner:

Mumbai, India
162 000 € (2018)
2018 with MFA funding, 2019 onwards self-funded
Right to education and health, advocacy
5033
16050 Multisector aid for basic social service
Good News Seva Sangh

The Country Programme’s goal is the fulfillment of Children’s Right to health and education in Mumbai. The
Programme aims to achieve results in improved health status of 3000 children through Health Awareness Programme,
completion of secondary education and enrolment to further education of 400 youth, improved status of vulnerable
groups, and increased capacity of communities to initiate environmental seed projects.
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The purpose of the Country Programme is enhanced health and education in targeted slums in Mumbai. People will
demonstrate changed behaviours with respect to preventive health, children are empowered by regular meetings
conducted to promote good health, Government authorities have conducted trainings regarding their initiatives to
advance children's rights to health, communities have benefitted from improved knowledge of Children’s Rights and
vulnerable people groups have improved health status and 250 indigenous people families are benefitting from
improved environmental sustainability. The Country Programme has 3750 direct beneficiaries and 18944 indirect
beneficiaries. The target group consists of vulnerable groups, like people living with disabilities, children, youth,
women, people living with HIV and indigenous communities, who will benefit most from the programme
Good News Seva Sangh, a registered organization is now partnering with Fida. The target group are the slum dwellers
of about 250 families from each slum. Mumbai Slum Community Development Project is a successful programme
implemented in an urban setting in India. The Programme is a partner-church-initiated project and therefore the
partner has good networking with the other NGO’s and has a good rapport with the people living in slums. In 2002
CHE was piloted in Mumbai and as it proved to be successful, the Programme was able to enlarge the vision by
implementing the Programme in 13 slums consequently. The Programme has already seen great results through the
activities of sponsorship programme among the disadvantaged children and their families. The people have been
financially self-sufficient through the skills and education received, have kept themselves healthy and have a clean
environment. The committees are very active through the trainings received and are planning and implementing their
own seed projects successfully, thereby taking ownership of the Programme. The Committees are capably tapping the
new schemes, which are being introduced by the Government.
The Programme will receive funding through the Ministry of Foreign Affairs of Finland in 2018 and 2019 onwards will
be shifted to self-funding.

LAPSEN OIKEUS INKLUSIIVISEEN KOULUTUKSEEN JA KOKONAISVALTAISEEN KEHITYKSEEN –
OHJELMA IRAKIN KURDISTANISSA (5440)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppanit:

Halabja ja Erbil, Kurdistan/Irak
257 000 € (2018)
2018-2021
Oikeus koulutukseen
5440
11220 Ala-asteen opetus
11240 Esiopetus
Assemblies of God in Kurdistan ja Halabja Handicap Organization

Irakin Kurdistanin lapset tarvitsevat sodan keskellä oikeudenmukaisuutta, ihmisarvoa ja rauhaa. Fida työskentelee
paikallisten kumppaneiden kanssa lasten hyvinvoinnin puolesta keskittyen erityisesti lasten oikeuteen käydä koulua.
Maaohjelman toiminnan myötä lapset kehittyvät terveesti monipuolisiin taitoihin, joita tarvitaan hyvään elämään.
Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä – niin tytöillä kuin pojilla.
Ohjelman tavoitteena on avoin koulunkäynti kaikille lapsille, erityisesti vammaisille lapsille, ja koulunkäynnin laadun ja
monipuolisuuden kehittyminen.
Ohjelman kohderyhmänä ovat vammaiset lapset sekä vähemmistöryhmien lapset ja ohjelma vaikuttaa positiivisesti
suoraan 3 930 henkilön elämään ja välillisesti 20 580 ihmisen elämään. Ohjelman toiminta perustuu paikallisten
kumppanijärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ohjelmakauden aikana kumppanin kapasiteetti lisääntyy
puhumaan niiden ihmisten oikeuksien puolesta, joilla ei ole mahdollisuutta tai kapasiteettia vielä puhua omista
oikeuksistaan. Halabja Handicap Organisation toimii Irakin Kurdistanin itärajalla sijaitsevassa Halabjan kaupungissa,
joka tuli surullisen kuuluisaksi 1980-luvun kemiallisten iskujen vuoksi. Ohjelman avulla Halabjan vammaisilla lapsilla on
parantunut elämänlaatu ja mahdollisuus käydä koulua. Toinen maaohjelman kumppani on Assemblies of God in
Kurdistan – kirkko Kurdistanin pääkaupungissa, Erbilissä. Sodan ja pakolaisvirran keskellä kumppani on jatkanut
työtään yhteisön lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä perustanut päiväkodin, joka nauttii luottamusta
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eri etnisten ja uskonnollisten ryhmien keskuudessa. Kumppanilla on myös yhteisöä palveleva musiikkikoulu ja
kielikoulu.
Irakin Kurdistanissa kaikilla lapsilla ei ole pääsyä kouluun ja koulut kärsivät materiaalien puutteesta. Lapsen arvo ja
mahdollisuudet leikkiin ja monipuoliseen kehitykseen ovat kapeat. Maaohjelman toiminta keskittyy vammaisten
lasten ja vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten koulunkäynnin oikeuksien toteutumiseen. Maaohjelma perustaa lasten
kerhoja sekä tarjoaa kouluihin ja päiväkoteihin iltapäivä-toimintaa ja kesäkouluja tukemaan lasten kokonaisvaltaista
oppimista. Vammaiset lapset osallistuvat muiden lasten kanssa yhteisiin retkiin ja tapahtumiin. Lapsilla on oikeus
koulunkäyntiin, jossa he oppivat lukuaineiden lisäksi taideaineita sekä kehittyvät elämäntaidoissaan. Ohjelma tukee
myös vanhempien ryhmien perustamista, joissa vanhemmille jaetaan tietoa lapsen terveen ja kokonaisvaltaisen
kehityksen tekijöistä. Työssä vanhempien kanssa huomioidaan erityisesti vammaisten lasten vanhemmat, jotta he
saavat heille kuuluvan tuen ja lapset jatkavat koulunkäyntinsä päätökseen. Maaohjelma kouluttaa opettajia sekä
vanhempia lasten oikeuksiin liittyen ja tukee rakenteita, jotka mahdollistavat lasten hyvinvointia.
Irakin Kurdistanin lapset ovat eläneet jatkuvasti sodan vaikutusten alaisina mutta ohjelman toiminnan piirissä olevat
lapset saavat mahdollisuuden kasvaa osallistumiseen, rauhaan, ja parantuneisiin vuorovaikutustaitoihin sekä
monipuoliseen osaamiseen täyttä elämää varten. Myös lasten vanhemmilla on parantunut ymmärrys lastensa
hyvinvoinnista ja opettajilla on kasvanut osaaminen opettamistyössään, jotta koulu olisi avoin jokaiselle lapselle ja
jotta koulu olisi riittävästi varustettu.

PROMOTING THE RIGHTS OF THE CHILD TO INCLUSIVE AND COMPREHENSIVE EDUCATION AND
DEVELOPMENT IN IRAQI KURDISTAN (5440)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country:
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Iraqi Kurdistan: Erbil and Halabja
257 000 € (2018)
2018-2021
Right to Education
5440
11220 Primary Education
11240 Early Childhood Education
Assemblies of God in Kurdistan and Halabja Handicap Organization

Children living amidst war in Iraqi Kurdistan require justice, human dignity and peace. Fida is working with its partners
to increase the well-being of children, focusing in the rights of the child to education. Through the Country
Programme children grow and develop well into versatile skills needed for a full life. Every child should have equal
opportunities to grow into their full potential – girls and boys alike. The Country Programme aims to open education
for all, especially for children with disabilities, and to the development of the quality and the comprehensiveness of
education.
The Programme focuses on children with disabilities and those coming from minority groups, and has a positive
impact on the lives of 3 930 people directly and indirectly on 20 580 people’s lives. Programme implementation is
built on partnership with local organizations. During this Programme, partners will have increased capacity to raise
awareness on the rights of those people who do not yet have opportunities or capacity to speak about their own
rights. Halabja Handicap Organization works in Halabja on the eastern border of Kurdistan, which became sadly known
for the chemical attacks in the 1980’s. Through the Programme children with disabilities in Halabja will have increased
quality of life and improved opportunities to go to school. The other partner of the Country Programme is the
Assemblies of God in Kurdistan – a church that works in the Kurdish capital Erbil. Amidst war and an influx of refugees
our partner has continued their work for the benefit of children and families in their community and has established a
kindergarten that is well trusted by different ethnic and religious groups. The partner also serves the community
through their music and language school.
In Iraqi Kurdistan, all children do not have access to education and schools are lacking needed materials. The value of
the child and opportunities given for play and comprehensive development are narrow. Therefore, the Country
Programme focuses on the rights of children with disabilities and children from minority groups to education. The
Country Programme supports the establishment of kid’s clubs, starting extracurricular activities and running summer
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schools to support the comprehensive development of children. Children with disabilities are part of field trips and
activities together with all the children. Children have the right to an education, where they develop not only in
theoretical subjects but also in arts and life-skills. The Programme supports also the establishing parents’ groups
where parents are given knowledge on the healthy and comprehensive development of the child. Special emphasis is
given to the parents of children with disabilities to ensure that there is enough support to keep children in school to
finish their education. The Country Programme also trains teachers and parents on the rights of the child and
supporting structures that enable the well-being of the child.
Children have lived constantly under the influence of war in Iraqi Kurdistan, but those in the scope of the Programme
are given an opportunity to grow into participation, peace and better social interaction skills as well as versatile skills
that are needed for a full life. The parents of children have a better understanding of the well-being of their children,
and teachers have grown in their competence to ensure education for all and schools are adequately equipped.

JORDANIAN KYLÄKEHITYSOHJELMA (5411)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppani:

Amman, Jordania
185 000 € (2018)
2018-2021
Oikeus koulunkäyntiin ja terveyteen
5411
11240 Esiopetus
15180 Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen
Outstanding Kids Society, Al Badia Society for Women’s Development, Hawd Al
Kawthar Society

Jordanian maaohjelman tavoitteena on tukea yhteisöjä tunnistamaan omat ihmisoikeutensa, keskittyen koulutukseen
ja terveyteen. Päätavoitteena on sytyttää ja varustaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan vahvasti
yhteiskunnallisena kehittäjänä ja heikoimmassa asemassa olevien lapsien ja nuorten oikeuksien puolestapuhujana,
varsinkin koskien heidän oikeuttaan koulutukseen ja terveyteen. Lisäksi ohjelma korostaa varhaiskasvatuksen
merkitystä sekä tyttöjen ja vammaisten lasten inkluusiota sekä kouluun rekisteröitymistä.
Fida Jordania toimii Jordanian sosiaaliministeriön alaisuudessa ja kaksi työn kohdealuetta sijaitsevat pääkaupunki
Ammanin alueella. Hai Nazalin ja Pohjoisen Badjan (Sahabin) alueella naiset ja vammaiset henkilöt kohtaavat paljon
syrjintää. Fidan pääkumppani on Outstanding Kids Society, joka työssään keskittyy vammaisten lasten inkluusioon
tukien koulutukseen ja terveyteen kohdistuvien oikeuksien toteutumista. Toinen kumppanijärjestö on Al Badia Society
for Women’s Development. Heidän työnsä keskittyy naisten voimaannuttamiseen, ihmisoikeuksien edistämiseen sekä
perheväkivallan ja naisten syrjinnän poistamiseen. Kolmas kumppanijärjestö on Hawd Al Katwar Society, jonka
päätavoite on naisten ja lasten koulutuksen lisääminen ja laadun parantaminen. Maaohjelmalla on 400 suoraa
hyödynsaajaa sekä välillisesti ohjelmasta hyötyy 8 240 henkilöä.
Maaohjelma keskittyy yhteisöjen tarpeisiin vastaamiseen sekä kapasiteetin rakentamiseen aktiviteettien kautta, jotka
tukevat kohderyhmiä ymmärtämään omat oikeutensa sekä vastuunsa oikeuksien toteutumisessa. Tämän lisäksi
kumppanien kapasiteettia rakennetaan koulutusten, seminaarien ja kohderyhmien kouluttamisen kautta.
Maaohjelman avulla kohderyhmien jäsenten taidot ja tiedot paranevat. Vammaisten henkilöiden oikeuksia tuodaan
esille yhteisöissä. Syrjintä vammaisia henkilöitä kohtaan vähenee ja yleinen, kokonaisvaltaisen terveyden tietämys
lisääntyy. Verkostot hallinnon ja muiden terveys- ja vammaispuolella toimivien organisaatioiden välillä ovat olemassa.
Opettajilla on enemmän kompetenssia inklusiivisen ja terveen ympäristön luomiseksi kaikille lapsille. Voimaantuneet
naiset ja vammaiset henkilöt ovat yhteisönsä aktiivisia jäseniä.
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COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME, JORDAN (5411)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Amman, Jordan
185 000 € (2018)
2018-2021
Right to education and health
5411
11240 Early childhood education
15180 Ending violence against women and girls
Outstanding Kids Society, Al Badia Society for Women’s Development, Hawd Al
Kawthar Society

Jordan’s Country Programme’s objective is to enable communities to learn about their legal and human rights with a
focus on fulfilling the right to health and education. The main objective and goal for the area is to catalyse and equip
the local civil society to act as a strong societal advocate in fulfilling the rights of vulnerable children and youth,
especially in regard to their rights to health and education. In addition to this, the Programme focuses on enhancing
the early childhood education and increasing the enrolment and inclusion of children with disability and girls in the
schools.
Fida Jordan is working under the umbrella of the Ministry of Social Development and will target two areas located in
the capital Amman. Hai Nazal area and Northern Badia (Sahab) where women and people with disabilities (PWD) face
high discrimination. Fida´s main partner organization is Outstanding Kids Society which targets fulfilling the right to
health and education by focusing on the inclusion of children with disability. The second partner organization is Al
Badia Society for Women’s Development. They target empowering women, eradicating domestic violence and
discrimination against women, and promoting human rights. The third partner organization is Hawd Al Kawthar
Society, whose main goal is to have a better education standards for the children and mothers. The Country
Programme has 400 direct beneficiaries and indirectly 8 240 people will benefit from the Programme.
The Programme’s strategy is to tackle the community needs and fill the capacity gaps through conducting activities
that support the main beneficiary groups and close or diminish their capacity gaps as rights-holders and duty-bearers.
In addition to this, the partners’ capacity is built through conducting trainings, workshops, seminars and focus groups.
The main expected results in the life of beneficiary groups is to have improved skills and knowledge. Rights of PWD
are promoted within the community. Discrimination against PWD is decreased and general holistic health awareness
is increased. Networks with governmental level and other parties, which are connected to the health and disability
sphere, exist (such as institutes, centres, NGOs). Teachers are more capable in creating an inclusive and healthy
environment for children and children with disability. Empowered women and PWD are active members in the
society.

PERHEIDEN JA YHTEISÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA, KENIA (5040)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:

Nairobi, Kakamega, Nyanza, Narok, East Pokot, Marsabit, Tana River ja Kilifi
570 000 € (2018)
2018-2021
Oikeus koulutukseen, terveyteen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö ja
kapasiteetin vahvistaminen

Numero:
DAC-toimialat:

5040
11220 Ala-asteen opetus
15160 Ihmisoikeudet
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille
Full Gospel Churches of Kenya (FGCK)

Yhteistyökumppani:

Fida International

Maaohjelmakuvaukset 2018

sivu 12

Kenian maaohjelmassa on 5 komponenttia: Nairobin katulapset, Kakamegan vammaiset lapset, Masai-tytöt,
Psykososiaalinen tuki (PSS) sekä Ympäristö. Näitä komponentteja (paitsi psykososiaalinen tuki) pilotointiin jo vuosina
2016-2017. Ohjelma osaltaan auttaa saavuttamaan kohderyhmän oikeudet terveyteen, koulutukseen sekä riittävään
elintasoon ja voimaaannuttaa paikallista kumppania, Full Gospel Churches of Kenya:a (FGCK). Ohjelman tavoitteena
on lasten ja nuorten parantunut hyvinvointi Keniassa vuoteen 2021 mennessä. Ohjelman kautta vanhempien ja
yhteisöjen kapasiteetti tarjota koulutusta lapsille ja nuorille paranee ja kotitalouksien elinolosuhteet ovat kehittyneet.
Lasten, nuorten ja huoltajien mahdollisuudet päästä psykososiaalisen tuen piiriin ovat parantuneet. Ohjelman
kohderyhminä ovat lapset, nuoret, naiset, vanhemmat, opettajat sekä köyhät maanviljelijät. Ohjelmalla on n. 7300
suoraa ja n. 70 570 epäsuoraa hyödynsaajaa.
Ohjelma työskentelee Nairobin slummialueilla (Kawangware, Riruta, Waithaka), Kakamegan lähiöissä ja viereisillä
alueilla sekä Nyanzan, Narokin, Tangulbein, Loglogon, Chamarin, Kasikinin, Duken, Diririsan, Kadzandanin, Bilisan ja
Odolen kylissä. Kaikki alueet ovat etäisiä ja/tai marginalisoituneita alueita. Näiden yhteisöjen suurimpia haasteita ovat
koulutuksen piiriin pääseminen (koulujen puute, alhainen rekisteröityminen kouluihin, koulussa pysyminen,
siirtyminen seuraaviin opintoihin sekä vanhempien ja nuorten lukutaidottomuus), terveydenhuollon piiriin
pääseminen (perheväkivalta, lasten ylläpitämät taloudet, huumeiden käyttö, tyttöihin kohdistuva seksuaalinen
väkivalta, riittämättömät terveyspalvelut vammaisille lapsille, korkea äitikuolleisuus) sekä riittämättömät
elinolosuhteet (korkea työttömyys, korkea lukutaidottomuus, köyhyys ja marginalisoituminen). Yhteisöissä kärsitään
myös ravinnon ja veden puutteesta, usein johtuen kausiluonteisesta kuivuudesta. Paimentolaisyhteisöt ovat olleet
osallisina yhteisöjen välisissä konflikteissa, jotka ovat johtaneet kuolonuhreihin, johtuen poliittisesta yllyttämisestä,
historiallisista taustoista sekä resurssien jakamisesta.
Ohjelma tarjoaa tukea paikallisille kouluille ja lapsille (tilat, materiaali, koulutukset), edistää terveys- ja
psykososiaalisen tuen resursseja (ohjausta, neuvontaa, lastensuojelu) lapsille, nuorille ja perheille sekä edistää
perheiden elinolosuhteita tarjoamalla tukea yrittäjyyteen (tulonmuodostamis-koulutuksia, säästö- ja lainapalveluita,
lisätukea maanviljelijöille) sekä auttaa parantamaan Full Gospel Churches of Kenya:n johdon kapasiteettia (koulutusta
hallinnosta, linjausten ja ohjeistusten kehittämistä, kumppanin löytymistä tulonmuodostamistoimintoihin) sekä
vaikuttamistyön esille nostamista kumppanin tietoisuuteen (tietoisuuden levittämistä vaikuttamistyöstä,
vaikuttamistyön strategian luominen).
Ohjelman tavoitteena on, että lapsilla on pääsy edulliseen ja laadulliseen koulutukseen, enemmän lapsia on päässyt
terveys- ja psykososiaalisen tuen palveluiden piiriin, kotitalouksilla on säännöllinen tulonlähde sekä ruuan ja puhtaan
veden saatavuus on parantunut. Ohjelma pyrkii myös siihen, että yhä useampi lapsi, nuori ja huoltaja ymmärtää omat
oikeutensa ja on saanut riittävästi kapasiteettia vaatia niiden toteutumista (paikallis- ja valtion hallinto,
kansalaisjärjestöt sekä muut toimijat).

FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME (FCDP), KENYA (5040)
Locations:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Component:
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Nairobi, Kakamega, Nyanza, Narok, East Pokot, Marsabit, Tana River and Kilifi
570 000 € (2018)
2018 -2021
right to education, right to health and right to adequate standard of living, advocacy
and capacity building
5040
11220 Primary education
15160 Human Rights
16050 Multisector aid for basic social service
Full Gospel Churches of Kenya (FGCK)

The Country Programme in Kenya has 5 components: Nairobi Street Children, Kakamega Children with Disabilities,
Maasai Girls, Psycho-Social Support and Care (PSS), and Environment. These components piloted the work under the
country programme (except PSS Component) for the 2016-2017. The Programme is contributing towards the
fulfilment of beneficiary rights to health, education and adequate standards of living and empowerment of the
partner, Full Gospel Churches of Kenya (FGCK). The outcome of the Programme is improved well-being of children and
youth in Kenya by 2021. Through the Programme, the capacity of parents and the community to provide education to
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children and youth will be enhanced and living standards for households improved. There is also increased access to
psycho-social resources for children, youth and caregivers. The main beneficiary groups are children, youth, women,
parents, teachers and poor farmers. The programme is supporting around 7300 direct beneficiaries and around 70 700
indirect beneficiaries.
The Programme is working in different areas including the slums of Nairobi (Kawangware, Riruta, Waithaka); suburbs
of Kakamega town and adjacent areas, and villages in Nyanza, Narok, Tangulbei, Loglogo, Chamari, Kasikini, Duke,
Diririsa, Kadzandani, and Bilisa and Odole (among others). All these areas are remote and marginalized. The problems
affecting these communities include poor access to education (lack of schools, low school enrolments, low school
retention, poor transition rates, high illiteracy rates for parents and youth); poor access to health (child and spousal
abuses, child-headed households due to parental deaths, drug abuse, sexual violence on girls, limited medical services
for children with disabilities, high maternal death rates) and poor access to adequate standards of living (high
unemployment rates, high illiteracy levels, poverty and marginalization). The communities also experience food and
water shortages caused by perennial droughts. The pastoral communities experience deadly community conflicts
caused by political incitement, historical issues, and conflict over resources.
The Programme is currently providing educational support to community schools (providing facilities, materials,
trainings) and children, promoting health and psycho-social resources (guidance, counselling, child protection) for
children, youth and families and promoting household livelihoods through entrepreneurship (trainings in income
generating activities, savings and loaning services, extension services to farmers), building the capacity of Full Gospel
Churches of Kenya leadership (management trainings, development of policies and manuals, setting up of partner in
Income Generating Activities) and promotion of advocacy for the partner (sensitizing partner on advocacy, assisting
partner to set up an advocacy strategy).
The expected results of the Programme include more children in schools receiving affordable and quality education,
more children receiving health and psycho-social services, more household heads having regular incomes, more food
and clean and safe drinking water available for households, more children, youths and guardians understanding their
rights and being able to claim them (from national and county governments, CSOs and other actors).

”ELIMU-HAKI” – OIKEUS KOULUTUKSEEN- OHJELMA, KONGO (5041)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Yhteistyökumppani:

Kongon Demokraattinen Tasavalta (DRC), Pohjois-Kivun Provinssi:
Nyiragongon, Masisin and Rutshurun alueet
70 000 € (2018)
2018-2021
oikeus koulunkäyntiin, vaikuttamistyö, kapasiteetin rakentaminen
5041
11220 Ala-asteen opetus
15160 Ihmisoikeudet
8ème Communauté des Eglises de Pentecote en Afrique Centrale (CEPAC)

Goman,

Kongon Demokraattisen Tasavallan (Kongo) maaohjelma edesauttaa oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon ja rauhan
lisäämiseen ja vahvistamiseen maassa. Ohjelma pyrkii lisäämään lasten oikeuksien toteutumista sekä lisätä
kansalaisyhteiskunnan sekä viranomaisten kykyä vastata lasten oikeuksien toteutumisen tarpeisiin ohjelman toimintaalueella. Maaohjelma keskittyy lasten oikeuteen koulutukseen, painottaen vammaisten lasten oikeutta inklusiiviseen
opetukseen. Ohjelman kumppanina on 8ème Communauté des Eglises de Pentecote en Afrique Centrale (CEPAC).
Pääkohderyhmänä ovat vammaiset lapset mutta työtä kohdennetaan myös oppilaisiin, opettajiin, vanhempiin,
päättäjiin koskien koulutusta, CEPAC:n johtoon, kansalaisjärjestöihin sekä muihin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin.
Ohjelma vaikuttaa suoraan 17 166 ihmisen ja epäsuorasti 1 803 900 ihmisen elämään.
Kongo on maa, joka on edelleen toipumassa konfliktien sarjasta, jotka puhkesivat jo 1990-luvulla, johtaen maan
pitkittyneeseen taloudelliseen ja sosiaaliseen romahdukseen. Vaikkakin talouskasvu nyt on ollut vaikuttavaa, maa
kärsii edelleen huomattavasta köyhyydestä. Uusiutuva sotatila ja konfliktit ovat aiheuttaneet sen, että Pohjois-Kivun
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Provinssissa suurin osa ihmisistä koostuu maan sisäisistä pakolaisista sekä paluumuuttajista. Nämä yhteisöt kohtaavat
säännöllisesti huomattavaa tuhoa perheen elinkeinoja ja peruspalveluja kohtaan, heidän fyysistä
koskemattomuuttaan loukataan sekä yhteenkuuluvuuttaan rikotaan. Tilanne on johtanut ryöstelyyn, rakennusten ja
huonekalujen huomattavaan tuhoamiseen, joista esimerkiksi koulurakennukset eivät ole toipuneet ja
koulutusjärjestelmä on kärsinyt suuresti konflikteista. Yli kahden vuosikymmenen taloudellinen ja poliittinen kaaos
sekä sota ovat luoneet erittäin vaikeat olosuhteet koulutuksen järjestämiseksi Kongossa. Handicap Internationalin
mukaan ainoastaan hyvin pieni osa vammaisista lapsista pääsevät koulutuksen piiriin syrjinnän sekä puutteellisen
esteettömyyden ja erityisopetuksen osaamisen puutteen vuoksi.1
Ohjelma jakaa tietoisuutta inklusiivisesta opetuksesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta kouluympäristöissä ja
tarjoaa myös koulutusta opettajille. Ohjelma tukee myös kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia vammaisia
lapsia ja heidän perheitään tarjoamalla tukea koulumaksuihin sekä koulumateriaaleihin, jotta estettäisiin koulun
keskeyttämisiä. Opettajat, jotka ovat jo osoitettu työhön mutta eivät ole vielä valtion palkkalistoilla, voivat päästä
mukaan laina-ohjelmaan. Maaohjelma tukee myös kumppanin kapasiteetin kasvamista kouluttamalla CEPACin
johtajistoa sekä osastojen johtajia organisaation visiossa, missiossa, linjauksissa, strategioissa, tavoitteissa sekä
vaikuttavuudessa sekä kestävän taloudellisen kestävyyden saavuttamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjelma
tekee myös vaikuttamistyötä Kongon hallituksen, kumppanin ja muiden kansalaisjärjestöjen edustajille
ihmisoikeuksien haltijoiden ja vastuunkantajien tiedon lisäämiseksi ja siten vaikuttaa positiivisen muutoksen
saavuttamiseksi.
Maaohjelman avulla vammaisilla lapsilla on parantuneet mahdollisuudet päästä inklusiivisen opetuksen piiriin ja he
ovat saaneet tarvittavia tietoja ja taitoa elää yhteiskunnassa huolimatta mahdollisesta altistumisesta haavoittuvaan
asemaan. Vanhemmilla ja yhteisöillä on parempi ymmärrys ja tieto luodakseen inklusiivisen ympäristön lapsille, jotta
he voivat kokea saavansa tukea niin koulussa kuin kotonaan. Kumppanilla on lisääntynyttä kapasiteettia muiden
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä viranomaisten kanssa vastata lasten oikeuden koulutukseen toteutumisen
tarpeisiin. Kumppanilla on myös parantunut taloudellinen ja hallinnollinen kapasiteetti ja on sitoutunut toimimaan
vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana ja puolestapuhujana lasten oikeudesta koulutukseen.

ELIMU-HAKI PROJECT, CONGO (5041)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country:
Programme code:
DAC purpose code:
Partner:

Democratic Republic of Congo (DRC), North-Kivu Province: Goma, Nyiragongo, Masisi
and Rutshuru Territories
70 000 € (2018)
2018 – 2021
Right to education, advocacy, capacity building
5041
11220 Primary Education
15160 Human Rights
8ème Communauté des Eglises de Pentecote en Afrique Centrale (CEPAC)

The Country Programme of Democratic Republic of Congo (DRC) contributes into increased justice as well as
strengthened human dignity and peace in the country. The Programme aims to increase the fulfilment of the rights of
children and increase the capacity of the civil society and authorities to facilitate the fulfilment of children’s right to
education in the Programme areas. The Country Programme focuses on the right to education, emphasizing inclusive
education of children with disabilities (CWD). The Programme is partnering with 8ème Communauté des Eglises de
Pentecote en Afrique Centrale (CEPAC). The main target group of the Programme is children with disabilities but work
also targets pupils, teachers, parents, and education decision and policy makers, CEPAC leaders, NGOs and other Civil
Society Organisations (CSO). The Programme will directly impact the lives of 17 166 people and indirectly 1 803 000
people.

1

Handicap International, Democratic Republic of Congo, Inclusive Education, http://www.handicap-international.us/democratic_republic_of_congo
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DRC is a country recovering from a series of conflicts that broke out in the 1990s creating a protracted economic and
social slump. Despite an impressive economic growth rate and a reduction in poverty, the poverty rate remains high in
the DRC. Due to recurrent wars and conflicts, communities in the North-Kivu Province consist mainly of internally
displaced people and returnees. Those communities do experience frequent and extreme disruptions to their
individual physical integrity, their family livelihoods, and their basic social services and cohesion. The situation has led
to looting as well as enormous destruction of buildings and furniture, from which many schools have not recovered.
The education system has suffered directly from the conflict. Over two decades of economic decline, political chaos,
and war have created extremely difficult conditions for education in Congo. The specific social problem is the limited
access to education for children living with disabilities. Handicap International reports that only a fraction of CWD in
the DRC go to school due to discrimination and a lack of accessibility and special education resources.2
The Programme provides awareness on inclusive education and gender issues in the education environment and will
also provide training for the teachers. The Programme supports the most vulnerable children with disabilities and
their families through a child sponsorship programme, which provides school fees and materials to prevent school
drop-outs. Teachers who are not in the Government’s payroll yet but are appointed to work can have access to a loan
programme. The Country Programme provides capacity building for the partner through trainings for CEPAC leaders
and department officers on organizational vision, mission, policies, strategies, goals, and impact expectations as well
as how to define and implement strategies for sustainable long-term funding and getting financial independence. The
Programme will conduct advocacy sessions with policy and decision makers from DRC Government, CEPAC and the
partner NGOs to speak out about capacity gaps of right-holders and duty-bearers, thereby influencing positive change
accordingly.
Through the Country Programme children with disabilities have better access to inclusive education and have required
knowledge and skills to live in a modern society, despite their vulnerability status. Parents and communities are
sensitized and trained to provide an inclusive environment for the children so that they feel supported in class and at
home. The partner will have increased capacity with other CSOs and authorities to facilitate the fulfilment of
children’s right to education. The partner also has better financial and administrative capacity and is committed to
acting as a strong societal advocate for children’s rights to education.

KAMBODŽAN MAAOHJELMA – TOIVO PAREMMASTA TULEVAISUUDESTA KAMBODZHAN
HAAVOITTUVILLE LAPSILLE JA NUORILLE (5190)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppani:

Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Svay Rieng, ja Phnom Penh
(Kambodzhan läänejä)
300 000€ (2018)
2018-2021
Oikeus terveyteen, koulutukseen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö ja
kapasiteetin vahvistaminen
5190
11230 Elämän perustaitojen opettaminen nuorisolle ja aikuisille
15160 Ihmisoikeudet
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille
Assemblies of God Cambodia (FBO) ja Cambodia Global Action (NGO)

Kambodzhan maaohjelman päätavoite on tukea oikeuden, ihmisarvon ja rauhan lisääntymistä maassa. Sen
saavuttamiseksi ohjelma tähtää lasten terveyteen, koulutukseen ja riittävään elintasoon liittyvien oikeuksien
vahvistamiseen ohjelman toiminta-alueilla. Yhteisöjen parissa tehtävän työn lisäksi ohjelma pyrkii myös vahvistamaan
paikallisen kumppanin, Assemblies of God Cambodia -kirkkokunnan valmiuksia toimia positiivisena lasten oikeuksien
puolestapuhujana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana maassa. Tämän lisäksi erityistä huomioita on osoitettu
haavoittuville ihmisryhmille, kuten vammaisille henkilöille sekä tytöille ja naisille, sekä ympäristön kestävään
kehitykseen. Kumppanin tekemän vaikuttamistyön lisäksi, yhteisöissä toimivat yhteiskuntavaikuttajat, esim.

2

Handicap International, Democratic Republic of Congo, Inclusive Education, http://www.handicap-international.us/democratic_republic_of_congo

Fida International

Maaohjelmakuvaukset 2018

sivu 16

kyläkehityskomiteat ja vapaaehtoiset nuorten ryhmät, ovat avainasemassa muutoksen mahdollistamisessa. Ohjelma
pyrkii antamaan heille tietoa, taitoja ja työkaluja tukemaan heidän omien yhteisöjensä lasten oikeuksien toteutumista.
Maaohjelma koostuu laaja-alaisista yhteisöjen kehitysohjelmista, jotka keskittyvät maaseutujen vähiten kehittyneisiin
kyliin, sekä nuorisotyön ohjelmasta, joka keskittyy kaupunkien haavoittuviin nuoriin. Hanketyötä tehdään 40 kylässä 4
eri läänissä, Phnom Penhissä sekä yhdessä isommassa kaupungissa. Tämän lisäksi ohjelma pyrkii vaikuttamaan
positiivisesti haavoittuvien lasten ja nuorten elämään kumppanin liki koko maan kattavan paikallisten seurakuntien
tekemän vaikuttamistyön kautta. Ohjelma pyrkii tuomaan huomattavaa positiivista muutosta noin 28 000 suoran
hyödynsaajan elämään ja tämän lisäksi myös positiivisesti vaikuttamaan noin 50 000 epäsuoran hyödynsaajan
elämään. Ohjelman toteuttavat yhteistyötahot ovat Fidan lisäksi paikallinen kansalaisjärjestö, Cambodia Global Action,
Assemblies of God -kirkkokunta ja sen useat paikalliset seurakunnat, sekä kirkon valtakunnallinen nuoriso-osasto.
Kylillä tapahtuva yhteisöjen kehitystyö keskittyy paikallisten kyläkehityskomiteoiden kouluttamiseen
ennaltaehkäisevään terveyteen, elinkeinoon ja ruokaturvaan, sekä lasten oikeuksiin liittyvistä teemoista.
Kyläkomiteat, jotka koostuvat lukuisista vapaaehtoisista kyläläisistä, jakavat oppimaansa tietoa yhteisöjensä muille
ihmisille. Tämän lisäksi kylissä opetetaan rakentamaan lukuisia elämänlaatua parantavia asioita, kuten kaivoja,
vesifilttereitä, kasvimaita, komposteja sekä maakäymälöitä, joita yhteisöjen asukkaat pystyvät itsenäisesti
rakentamaan ympäristössä olevia resursseja hyödyntäen. Kaupungin nuorille pyritään tarjoamaan nuorisokeskusten
kautta paikka, jossa he voivat löytää rakentavia sosiaalisia suhteita, vahvistaa itsetuntoaan, oppia uusia taitoja ja lisätä
ymmärrystään lukuisista heidän tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista, kuten päihteiden käytön vaaroista,
seksuaaliterveydestä ja elämänhallintataidoista. Keskukset tekevät myös yhteistyötä alueen koulujen oppilaiden ja
opettajien sekä yhteisöjen vanhempien ja viranomaisten kanssa.
Työn tuloksena odotetaan näkevän huomattavaa parannusta yhteisöjen haavoittuvien lasten terveyteen,
koulutukseen ja perheiden elintasoon. Perheiden ymmärrys ennaltaehkäisevästä terveydestä ja elinkeinon ja
ruokaturvan vahvistuminen edesauttaa lasten sairauksien vähenemistä, hyvinvoinnin ja turvallisen lapsuuden sekä
toivorikkaamman tulevaisuuden lisääntymistä. Nuorten lisääntynyt ymmärrys heille tärkeistä asioista ja vahvistuneet
rakentavat sosiaaliset ihmissuhteet ja itsetunto tuovat alustan terveellisille elämän päätöksille ja valmiudelle
haastaviin elämän tilanteisiin. Se luo kasvualustan paremmalle tulevaisuudelle.

CAMBODIA COUNTRY PROGRAMME - HOPE FOR A BETTER FUTURE FOR THE VULNERABLE
CHILDREN AND YOUTH OF CAMBODIA (5190)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Svay Rieng and Phnom Penh
(Provinces in Cambodia)
300 000€ (2018)
2018-2021
Right to education, health, adequate standard of living, advocacy and capacity
building
5190
11230 Basic life skills for youth and adults
15160 Human Rights
16050 Multisector aid for basic social service
Assemblies of God Cambodia (FBO) and Cambodia Global Action (NGO)

The goal of the Cambodia Country Programme is to contribute to the increase of justice, human dignity and peace in
Cambodia. This is achieved through strengthening the fulfillment of children’s rights for health, education and
adequate standards of living in the programme areas. In addition to the work at the community level, the Programme
aims to increase the local partner’s, Assemblies of God Cambodia, ability to bring positive change in advocating for the
rights of the vulnerable children in its communities. Also, special attention has been given to the most vulnerable
people groups, such as people living with disabilities, girls and women, and the sustainable development of the
environment in designing the Programme. Civil society groups at the community level, such as Village Development
Committees (VDCs) and volunteer youth groups, are key actors in enabling the positive change. The Programme
strives to provide these key actors with knowledge, skills and tools to facilitate the fulfillment of children’s rights in
their communities.
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The Country Programme consists of integrated development programmes, focusing on least developed rural villages,
and an urban youth programme, working with the vulnerable youth in larger cities. The work is carried out in 40
villages in 4 provinces, the capital city of Phnom Penh and one other major provincial capital. Through the
strengthened advocacy work of local churches operating in practically all regions of the country, the Programme has
the potential of impacting the lives of vulnerable children and youth nationwide. The Country Programme aims to
bring about significant change in the lives of almost 28 000 direct beneficiaries, and positively contribute to the lives
of over 50 000 indirect beneficiaries. The implementing actors of the Country Programme are Fida International, a
local NGO called Cambodia Global Action and the Assemblies of God Cambodia along with its numerous local parishes
and national youth department.
The integrated community development work carried out in the rural villages focuses on training VDCs on issues such
as preventative health, agriculture and livelihood, food security and children’s rights. VDCs consist of local volunteers
that share the knowledge they learn among other community members. In addition to this, various self-help projects
that increase the wellbeing of families are taught in the communities, such as building wells, water filters, home
gardens, compost pits and latrines. These are taught in a way that villagers are able to duplicate self-help projects
using resources available in their environment. Through youth centers, the vulnerable youth in urban contexts are
provided facilities and opportunities for building healthy social relationships, strengthening their self-esteem,
obtaining new skills and learning about important issues, such as the negative effects of substance abuse, sexual
health and life skills. Youth centers also cooperate with students and teachers of local high schools and parents and
leaders of the surrounding communities.
As a result of the work, the Programme expects to see significant positive change in the level of health, education and
living standards of the vulnerable children and youth of the communities. Increasing the knowledge regarding
preventative health and level of livelihood and food security of vulnerable families results in the decrease of
sicknesses and increase of opportunities for education, safe childhood and a hopeful future for children. Increased
awareness among youth regarding socially important issues accompanied with strengthened positive relationships
and self-esteem provide a platform for making healthier decisions and managing challenging life circumstances. This
provides for the building blocks of a better future.

TOIVO TOIVOTTOMILLE, ÄÄNI VAIENNETUILLE - TIETOISUUDEN LISÄÄMISTÄ, KAPASITEETIN
VAHVISTAMISTA JA YHTÄLÄISTEN MAHDOLLISUUKSIEN TARJOAMISTA, JOTTA LAOSIN NUORILLA
OLISI TERVEEMPI TULEVAISUUS, LAOS (5164)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Yhteistyökumppani:

Savannakhet, Laos
200 000 € (2018)
2018-2021
Oikeus terveyteen
5164
11230 Elämän perustaitojen opettaminen nuorisolle ja aikuisille
Ministry of Education and Sports of Lao PDR

Laosin maaohjelman välitön tavoite on, että Savannakhetin kaupungin nuoret olisivat kokonaisvaltaisesti terveempiä,
jotta lasten oikeudet toteutuisivat paremmin. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä nuorten kapasiteettia tehdä
terveyttä edistäviä valintoja elämässään ja voimaannuttamalla nuoria, vapaaehtoisia, vanhempia ja opettajia
toimimaan vahvoina vaikuttajina yhteiskunnassa ja puhumaan erityisesti niiden nuorten puolesta, jotka ovat kaikista
haavoittuvimmassa asemassa ja vaarassa syrjäytyä. Maaohjelma painottaa tyttöjen ja muiden haavoittuvimpiin
ryhmiin kuuluvien nuorten yhdenvertaisuutta. Pitkän aikavälin kehitystavoitteena on luoda oikeudenmukaisuutta,
vahvistaa ihmisarvoa ja rakentaa rauhaa Laosissa.
Toiminnan kohdealue on Savannakhetin kaupunki. Ohjelma toimii läheisessä yhteistyössä neljän yläkoulun ja lukion
kanssa ja vastaa yhdestä nuorisokeskuksesta kohdentaen toimintaansa nuoriin, vanhempiin, vapaaehtoisiin, opettajiin
ja viranomaisiin lisätäkseen nuorten hyvinvointia. Ohjelma lisää myös laajemmin tietoisuutta terveyttä edistävistä
elämäntavoista koko piirikunnan alueella. Välittömien hyödynsaajien arvioitu lukumäärä on 17 000 ja 51 000
arvioidaan hyötyvän ohjelmasta välillisesti. Kaikista haavoittuvimpia nuoria, kuten vammaisia henkilöitä, etnisiin
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vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä sekä ihmiskaupan uhreja, tavoitetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Ohjelman virallinen yhteistyötaho on Laosin opetus- ja urheiluministeriö, mutta paikallisesta henkilöstöstä,
koulutetuista vapaaehtoisista, komiteoista sekä suomalaisista asiantuntijoista koostuva tiimi vastaa ohjelman
toteuttamisesta. Tavoitteena on synnyttää paikallinen kansalaisjärjestö, joka voi jatkaa työtä tulevaisuudessa.
Nuorten hyvinvointia haittaavia tekijöitä on useita. Nuorilta puuttuu tietoa ja itseluottamusta eivätkä aikuiset tue
heitä riittävästi terveyttä edistävien valintojen tekemisessä. Kaikilla nuorilla ei myöskään ole yhdenvertaisia
mahdollisuuksia elämässään. Myös ympäristöstä tuleva malli estää heitä omaksumasta terveellisiä elämäntapoja.
Lisäksi on kulttuurisia, taloudellisia ja muita tekijöitä, jotka haittaavat nuorten fyysistä, henkistä ja sosiaalista
terveyttä. Vanhemmat ja opettajat tarvitsevat tukea ollakseen hyviä kasvattajia ja roolimalleja. Ongelmana on, että
yhteiskunnassa ei puhuta riittävästi nuorten hyvinvoinnin puolesta.
Fidalla on ollut nuorisokeskushanke Savannakhetissa vuodesta 2013 lähtien. Nuorisokeskus rohkaisee nuoria ja
tarjoaa heille mahdollisuuksia kehittää taitojaan sekä tukee heitä terveisiin elämäntapoihin. Nuorisokeskuksen
jäsenten hyvinvointi on lisääntynyt projektin aikana: nuoret ovat oppineet uusia taitoja, heidän itseluottamuksensa on
kasvanut ja he ovat tulleet aktiivisemmiksi, koska heillä on mielekästä tekemistä kuten urheilu-, musiikki- ja
taideaktiviteetteja sekä kampanjoita ja koulutuksia. Lisäksi he voivat vaikuttaa yhteisöissään muun muassa
osallistumalla vapaaehtoistoimintaan.
Maaohjelman tuloksena nuorista kasvaa kokonaisvaltaisesti terveempiä.
Lisäksi voimaantuneet nuoret,
vapaaehtoiset, vanhemmat ja opettajat puhuvat haavoittuvassa asemassa olevien nuorten puolesta yhteisöissään.

HOPE FOR THE HOPELESS, VOICE FOR THE VOICELESS – RAISING AWARENESS, BUILDING
CAPACITY AND GIVING EQUAL OPPORTUNITIES TO ENSURE A HEALTHIER FUTURE FOR YOUTH IN
LAOS (5164)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country:
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Savannakhet, Laos
200 000 € (2018)
2018-2021
Right to health
5164
11230 Basic life skills for youth and adults
Ministry of Education and Sports of Lao PDR

The purpose of the Laos Country Programme is to contribute to holistically healthier youth in Savannakhet City
through the better fulfilment of children’s rights. This can be achieved through increasing capacity of young people in
making healthy choices in their lives and by empowering youth, volunteers, parents and teachers to become active
members in their society to act as strong societal advocates, especially for those who are vulnerable and in risk of
social exclusion. The improved equity of the girls and other vulnerable groups is emphasized. The aimed impact of the
Programme is increased justice, strengthened human dignity, and peace in Laos.
The target area is located in Savannakhet city. The Programme works in close cooperation with four high schools and
runs one youth centre, directly targeting young people, parents, volunteers, teachers and officials to ensure the
wellbeing of young people. Also, awareness raising events like campaigns are organized in the district. The estimated
number of community members benefiting directly from the Programme activities is 17 000 and the number of
community members estimated to benefit indirectly is 51 000. The most vulnerable groups, such as young people with
disabilities, ethnic minorities, and victims of human trafficking, are reached in collaboration with other stakeholders.
The Programme is implemented in cooperation with the Ministry of Education and Sports of Lao PDR. However, the
operations are carried out by the Fida team including local staff, trained volunteers, committees and expatriates. If
possible, a local NGO will be established to continue the work of the Programme in the future.
The wellbeing of the youth is threatened due to several reasons. Young people lack awareness, confidence and
support to make healthy choices in their lives. They also do not have equal opportunities. Many young people live in
unhealthy environments, which prevents them from adapting healthy lifestyles. There are cultural, economic and
other factors that cause lack of support for youth to grow physically, mentally and socially healthy. Parents and
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teachers need more support to become good role models and advisors for their youth. There is also a lack of
advocates for wellbeing of youth wider in the society.
Since 2013, Fida International has had a Youth Resource Centre in Savannakhet to encourage the youth, offer them
opportunities to develop their skills, and help them to adapt healthier lifestyles. Wellbeing of the members of the
Centre has improved during the Project’s time. Young people have learnt new skills, become more confident and
active, because they have had meaningful activities, such as sports, music, arts, campaigns, trainings and voluntary
activities to help society.
As a result of the Programme, young people will become holistically healthier and empowered youth, volunteers,
parents and teachers will increasingly speak up for the vulnerable youth in the society.

MYANMARIN MAAOHJELMA – PAREMPAA KOULUTUSTA JA ELINKEINOA KÖYHILLE JA
HAAVOITTUVAISILLE PERHEILLE (5133) - “PAN GA LAY MYER LAN PARSAY”
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Yhteistyökumppani:

Yangon, Rakhine ja Kachin (Myanmarin läänejä)
130 000€ (2018)
2018-2021
Oikeus koulutukseen ja riittävään elintasoon,
vahvistaminen
5133
11220 Ala-asteen opetus
15160 Ihmisoikeudet
Assemblies of God Myanmar (AoGMM)

vaikuttamistyö,

kapasiteetin

Maaohjelma lisää oikeudenmukaisuutta, vahvistaa ihmisarvoa ja edistää rauhaa Myanmarissa. Yhteisötasolla ohjelma
parantaa köyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten mahdollisuuksia koulutukseen, mukaan lukien
digitaalisiin oppimismahdollisuuksiin. Nämä tavoitteet saavutetaan parantamalla koulutuksen laatua järjestämällä
opetussuunnitelmaa tukevaa opetusta kouluajan ulkopuolella, sekä vahvistamalla haavoittuvassa asemassa olevien
kotitalouksien mahdollisuutta lisätulojen hankitaan lasten koulutuksen tukemiseksi. Näiden lisäksi ohjelma tekee
vaikuttamistyötä yhteisöissä sekä köyhimmissä kotitalouksissa edistääkseen lasten oikeuksia koulutukseen.
Ohjelman kautta työskennellään lukuisissa kylissä kolmessa eri läänissä; Rakhinessa, Kachinissa ja Yangonissa. Luvut
lasten koulun keskeyttämisestä ovat hälyttävän korkeita, varsinkin siirryttäessä yläkouluun. Joillakin kohdealueilla jopa
50% lapsista eivät aloita yläkoulua. Tämän hetkinen tilanne johtaa yhteiskunnan epäarvoisuuteen, mikäli tilanteeseen
ei puututa. Vaikutukset ovat suurimpia köyhimmissä kotitalouksissa, erityisesti kotitalouksissa, joissa on tyttöjä ja/tai
vammaisia lapsia. Ohjelmasta hyötyy suoranaisesti noin 8600 ihmistä (miehet, naiset ja vammaiset henkilöt).
Paikallisen kirkkokunnan vaikuttamistyön laajan kattavuuden myötä epäsuoria hyödynsaajia arvioidaan olevan yli
140 000 ihmistä.
Ohjelman kumppani, Assemblies of God Myanmar -helluntaikirkko (AoGMM) on itsensä kannattava yli tuhannesta
paikallisesta seurakunnasta koostuva toimija. Ohjelma on osittain suunniteltu aikaisemman yhteistyön opittujen
asioiden perusteella. Yhteistyön aikana kumppani on toteuttanut yhteisöperustaista terveystyötä 92 kylässä.
Kumppanin tiedon ja hallinnointikapasiteetin lisääntyessä lasten oikeuksista ja organisaation kehittämisestä, he
pystyvät laajentamaan hankkeen mukaisen mallin maanlaajuiseksi. Tällöin vaikutetaan kymmenien tuhansien
heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaan ja oikeuksien paranemiseen.
Yhteisön omistajuuden takaamiseksi jokaiseen yhteisöön perustetaan kyläkehityskomitea. Komitea valvoo sekä
kehittää kaikkea hankkeen kautta tehtävää toimintaa. Ohjelma vahvistaa yhteisön johtajien, opettajien ja jäsenten
roolia lasten oikeuksien edistäjinä sekä varmistajina. Tätä tukevat myös koulutetut vapaaehtoiset, jotka tukevat
köyhimpiä kotitalouksia. Digitalisaation mukanaan tuoma muutos on nopeaa Myanmarissa. Aurinkoenergialla toimivat
tablettikoulut tukevat erityisesti niitä lapsia yhteisöissä, jotka eivät pääse kouluun tai jättävät sen kesken. Seksuaali- ja
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lisääntymisterveys on keskeinen teema, joka huomioidaan koulutuksissa samoin kuin vapaaehtoisten parissa
tehtävässä työssäkin. Ohjelma vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, ei ainoastaan kumppanin kautta, vaan laajemminkin
tukemalla erilaisten ryhmien olemassaoloa ja syntymistä kaikissa yhteisöissä.

MYANMAR COUNTRY PROGRAMME – BETTER EDUCATION AND LIVELIHOOD FOR POOR AND
VULNERABLE FAMILIES (5133) - “PAN GA LAY MYER LAN PARSAY”
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Yangon, Rakhine and Kachin (Provinces in Myanmar)
130 000€ (2018)
2018-2021
Right to education, adequate standard of living, advocacy and capacity building
5133
11220 Primary Education
15160 Human Rights
Assemblies of God Myanmar (AoGMM)

The Myanmar Country Programme contributes to increased justice and strengthened human dignity and peace in
Myanmar. At the community level, the Programme aims to improve access to education and digital learning
opportunities for poor and vulnerable children and youth in the target communities. These will be achieved by
improving the quality of education through increasing the availability of extra-curricular activities, strengthening
household capacities to earn income and pay for the school related expenses, and by increasing awareness and
knowledge about rights of all children in target communities and among the poorest households.
The Programme works in multiple communities in three different states; Rakhine, Kachin and Yangon. Children’s
school dropout rates, especially when looking at secondary education, are alarmingly high in the programme areas.
The baseline indicates that in some target communities the secondary education enrolment rate is as low as 50% of
children. The present situation, if not addressed, is a key factor leading to increased disparity and inequality. The
poorest households, especially those with girls and people living with disabilities, are most affected.
The implementing partner of the Country Programme is Assemblies of God Myanmar (AoGMM), a church
denomination. It is a self-reliant civil society actor consisting of over 1000 local churches and parishes. The Programme
is partly designed based on lessons learned from earlier collaboration, during which 92 communities were reached
through a community-based health education programme. Once the partner’s knowledge and management capacity
regarding children’s right for education and organisational development increases, the partner will be in position to
upscale the work into a nationwide programme. The impact of the work will then multiply to tens of thousands of the
most vulnerable children and youth. The Programme works directly with about 8600 beneficiaries in improving their
right to education and an adequate standard of living. In addition, the lives of an estimated 140 000 indirect
beneficiaries are improved through the extensive advocacy work carried out by the local partner.
To ensure community ownership, Village Development Committees are established in each target community to
oversee all programme activities at the community level. The Programme will enhance the roles of duty bearers,
leaders, teachers and community members to advocate for the rights of the children of their communities. This
includes a network of trained volunteers who provide support at the household level. Digitalization is fast in Myanmar
and designed solar powered tablet schools, as part of extra-curricular activities, are expected to benefit especially the
most vulnerable children who have challenges in enrolling and staying in school. Sexual and reproductive health
promotion will be carried out through school clubs and volunteer trainers at the household level. The Programme
strengthens civil society not only by empowering the partner, but through supporting and establishing formal and
informal civil society groups in all target communities.
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PAREMPI LAPSUUS, PAREMPI TULEVAISUUS NEPALISSA (5460)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Yhteistyökumppanit:

Kailali, Sarlahi, Dhanusa, Mahottari ja Okhaldhunga läänit Nepalissa
480 000€ (2018)
2018-2021
Oikeus koulutukseen; oikeus terveyteen; oikeus riittävään elintasoon; vaikuttamistyö;
kapasiteetin rakentaminen
5460
11220 Ala-asteen opetus
15160 Ihmisoikeudet
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalvelut
Assemblies of God of Nepal (AGN), Rescue Nepal, Relative Nepal, Transformation
Nepal ja New Life Service Association

Nepalissa on laajalti erilaisia kehityshaasteita, jotka ovat yhteydessä heikosti toteutuneisiin ihmisoikeuksiin. Kestävän
kehityksen edellytyksenä on, että näihin haasteisiin pyritään vaikuttamaan. Omalta osaltaan tämä maaohjelma on
sytyttämässä ja varustamassa paikallisia kirkkoja ja muuta kansalaisyhteiskuntaa toimimaan vahvasti
yhteiskunnallisena kehittäjänä ja heikommassa asemassa olevien lapsien ja nuorten puolestapuhujana. Paikallisessa
yhteistyössä AGN kirkkoliikkeen, Rescue Nepalin, Relative Nepalin, Transformation Nepalin ja New Life Service
Association kanssa, maaohjelma parantaa lasten ja muiden hyödynsaajien oikeuksien toteutumista erityisesti
terveyden, koulutuksen ja elintason alueella. Kumppaneita myös varustetaan ja vahvistetaan heidän
toimintaympäristössään.
Maaohjelman terveyskomponentti kehittää terveystilannetta ennaltaehkäisemällä hyvän hygienian ja saniteetin sekä
puhtaan juomaveden puutteesta johtuvia terveysongelmia viidellä kyläkehitysalueella Basautissa, Paberassa,
Gadariyassa, Pahalmanpurssa ja Udasipurissa, Kailalin läänissä. Tämä sisältää valistusta ja koulutusta hyvästä
saniteetista, henkilökohtaisesta hygieniasta, jätteiden käsittelystä, ravinnosta ja puhtaasta juomavedestä. Ohjelma
tukee kevyesti tähän liittyvän infran rakentamista mm. kaivojen ja saniteettitilojen osalta. Tavoitteena on, että lasten
ja yhteisöjen terveys ja hyvinvointi paranevat, sekä täyden kansallisen Saniteetti- ja Asennemuutosluokituksen
saavuttaminen työalueilla projektin aikana.
Maaohjelman koulutuskomponentti keskittyy parantamaan peruskoulutuksen laatua, vanhempien osallistumista sekä
opettajien ja rehtorien ammattitaitoa kouluissa ja kyläyhteisöissä Sarlahi-läänin Ishworpurin kunnassa, Mahottariläänin Ramgorpalpurin ja Hattisarwain kyläkehitysalueilla ja Janakpurin kunnassa sekä Dhanusa-läänin Bateshwarin,
Bagchaurain, Mithileshwar Nikasin, Bhutahi Paterwain, Lagmagadhaghuthin ja Tulsiyahi Nikashin kyläkehitysalueilla.
Ohjelma parantaa koulutuksen laatua valistamalla vanhempia sekä kouluttamalla vanhempainyhdistyksiä, opettajia,
rehtoreita ja koulun johtokuntia lapsilähtöiseen opetukseen ja kouluympäristöön. Sen lisäksi ohjelma antaa teknistä ja
materiaalista tukea kouluille josta yksi merkittävä pilotti on kiertävän tietotekniikkaopetuksen kehittäminen kouluissa.
Tavoitteena on mahdollistaa lapsille laadukas koulutus työalueilla.
Maaohjelman riittävän elintason komponentti pureutuu parantamaan perheiden ja yhteisöjen huonosta tietotaidosta
ja vaikeista elinoloista johtuvaa heikkoa elintasoa Pokalin, Raganin, Khijichandeshworin, Khijifalaten ja Khijikatin
kyläkehitysalueilla Okhaldhungan läänissä. Tämä pitää sisällään koulutusta kestävään ja alueelle sopivaan
maatalouteen, maan ja veden hyvään hallintaan ja oikeanlaisen tekniikan hyödyntämiseen. Se sisältää myös ohjausta
ja koulutusta uran ja yritystoiminnan suunnittelussa. Tavoite on parantaa alueen vuosittaista toimeentuloa ja luoda
edellytyksiä lasten hyvinvoinnille ohjelmakauden aikana.
Maaohjelman kapasiteetin vahvistaminen ja vaikuttamistyön osa-alueet toteutetuttaan AGN-kirkkoliikkeen
yhteydessä. Ruohojuuritasolla, AGN kirkkoliike on aktiivinen ja motivoitunut sosiaalisen työn toimija kaikkialla
Nepalissa. Kuitenkin yksittäisiltä kirkoilta, jotka tekevät sosiaalista työtä heidän ympäristössään, puuttuu keskinäistä
yhteistyötä ja työvälineitä. Parantaakseen kirkkojen tilannetta, ohjelma vahvistaa taloudenpidon ja hallinnoinnin
kapasiteettia talouden suunnittelussa, budjetoinnissa, raportoinnissa, monitoroinnissa, avustusten sekä muun
talouden hallinnoinnissa. Myös heidän kehittymistään yhteiskunnallisena vaikuttajana ja heikommassa asemassa
olevien puolestapuhujana tuetaan mm. parantamalla heidän lastensuojelu- ja vammaisia henkilöitä koskevaa
ohjeistustaan. Sen lisäksi järjestetään koulutusta heikoimmassa asemassa olevien puolesta toimimiseen ja
käytännössä sovelletaan opittua tietoa kirkkojen ympärillä olevissa yhteisöissä.
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Maaohjelmasta hyötyy suoraan 57 000 ihmistä ja 305 000 ihmistä epäsuorasti. Tämän lisäksi ohjelmalla tulee olemaan
monia kerrannaisvaikutuksia Nepalin ihmisoikeusperustaiseen kehitykseen.

BETTER CHILDHOOD BETTER FUTURE IN NEPAL (5460)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Five districts (Kailali, Sarlahi, Dhanausha, Mahottari and Okhaldhunga) of Nepal
480 000€ (in 2018)
2018-2021
Right to education, right to health, right to adequate standard of living, advocacy and
capacity building
5460
11220 Primary Education
15160 Human Rights
16050 Multisector aid for basic social services
Assemblies of God of Nepal (AGN), Rescue Nepal, Relative Nepal, Transformation
Nepal and New Life Service Association

Nepal has a variety of development challenges related to the nonfulfillment of human rights that need to be
addressed. This Country Programme aims to catalyse and equip the local churches and other civil societies to act as
strong societal advocates to fulfil the rights of vulnerable children and youth. In local partnership with AGN churches,
Rescue Nepal, Relative Nepal, Transformation Nepal and New Life Service Association, the Country Programme
improves children and other beneficiary rights, especially in regards to their rights to health, education, and adequate
living standards.
The health component of the Country Programme is addressing the health situation, hygiene and sanitation, and
unsafe drinking water that have resulted in the poor health situation in village development areas of Basauti, Pabera,
Gadariya, Pahalmanpur and Udasipur in the Kailali district. This includes trainings on good sanitation, personal
hygiene, waste management, nutrition related themes, and safe drinking water. The Programme lightly supports the
development of related infrastructure such as wells and latrines. The target is to improve children and communities’
wellbeing and to reach national Total Sanitation and Total Behaviour Changed classification in the working area during
the Programme.
The Education component of the Country Programme is addressing the improvement on the quality of basic
education, school management skills, knowledge and skills of parents in schools, and village development areas of
Ishworpur Muncipality in Sarlahi district, in Ramgorpalpur and Hattisarwa in the Mahottari district, Janakpur
Muncipality and in Bateshwar, Bagchaura, Mithileshwar Nikas, Bhutahi Paterwa, Lagmagadhaghuthi and Tulsiyahi
Nikash in the Dhanusha district. The Programme improves the situation by giving training on parental mobilization,
school improvement plans, and child friendly education for school teachers, School Management Committees, Parent
Teachers Associations, and Parental Groups. In addition, the Programme is providing other technical and material
support for local schools, for example, by piloting the itinerant IT education in local schools. The target is to provide
quality education for the children in the working areas.
The adequate standard of living component of the Country Programme addresses the strengthening of institutional
facilities and providing awareness and skills to improve livelihood of the families in Pokali, Ragani, Khijichandeshwori,
Khijifalate and Khijikati village development areas of the Okhaldhunga district. This includes activities such as training
on appropriate farming, land management, irrigation, appropriate technology, and agriculture. It also includes career
consultation and business training. The aim is to create better environment for the childhood by improving the annual
income in the working area during the Programme.
The capacity building and advocacy components of the Country Programme are implemented with and within the
AGN Church denomination. On the grass root level, the AGN church partner is a motivated social and development
actor throughout Nepal. However, the individual churches are mostly addressing surrounding development problems
while lacking coordination and resources. To develop the capacity of the churches, the Programme improves their
financial planning, budgeting, reporting and monitoring, grant management, sustainability, and administration. The
advocacy-related policies of the churches, such as child protection and people with disabilities policies, are improved.

Fida International

Maaohjelmakuvaukset 2018

sivu 23

In addition, through training, they are empowered to serve in different social matters and as an advocate of the most
vulnerable ones in their communities throughout Nepal.
The Country Programme is expected to directly benefit 57 000 people and 305 000 people indirectly already during
the Programme period. Moreover, the Programme will have many multiplier effects for the development of Nepal.

MAATALOUDEN JA TERVEYDEN EDISTÄMISOHJELMA POHJOIS-KOREASSA (5210)
Sijainti:

Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppanit:

Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea):
Kangwonin lääni: Sepo, Pangyo, Tongchon ja Munchon maakunnat/kaupungit
South Pyonganin lääni: Kaechon kaupunki
North Pyonganin lääni: Jongjun maakunta
Pyongyang kaupunki
400 000 € (2018)
2018 - 2021
Oikeus terveyteen ja oikeus riittävään elintasoon (ruokaturva)
5210
12230 Perusterveydenhuollon infrastruktuuri
12281 Terveysalan koulutus
31161 Ruokakasvien tuotanto
Korea-EU Cooperation Coordinating Agency (KECCA), Korean maatalousakatemia
(Academy of Agriculture and Science), viisi yhteistyömaatilaa ja kuusi kohdesairaalaa

Pohjois-Korean maaohjelman tavoitteena on lisätä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja erityisesti lasten
oikeuksia riittävään elintasoon (ruokaturva) sekä terveyteen. Maaohjelma kytkee yhteen maatalouden ja
terveyspalveluiden kehittämisen pitkälti samoilla maantieteellisillä alueilla. Ruokaturvakomponentin tavoitteena on
siemen- ja ruokaperunan tuotannon kestävä kehittäminen, kun taas terveyskomponentin tavoitteena on
terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen valituilla kohdealueilla. Maaohjelmaa toteutetaan yhteistyössä Korean
maatalousakatemian, kohdemaatilojen ja kohdesairaaloiden kanssa. Korean Euroopan yhteistyö- ja koordinaatioosasto (KECCA) on Fidan työn mahdollistaja ja keskeinen kumppani Pohjois-Koreassa. Maaohjelmassa keskitytään
kaikkein haavoittuvimpiin ryhmiin eli Pohjois-Korean maaseudun asukkaisiin (lapsiin ja perheisiin) monesti hyvinkin
syrjäisillä alueilla. Maaohjelman suoria hyödynsaajia on yli 6500 ihmistä ja välillisesti maaohjelmalla on vaikutuksia yli
2,2 miljoonan ihmisen elämään Pohjois-Koreassa.
Pohjois-Koreassa lasketaan olevan yli 10 miljoonaa ihmistä, joiden ruokaturva ei ole riittävä. Ohjelman
ruokaturvakomponentissa kehitetään kestävän kehityksen periaattein viiden eri kylän perunantuotantoa ruokaturvan
parantamiseksi kolmessa eri maakunnassa uusien siemen- ja ruokaperunoiden tuotannon kautta, parantaen tilannetta
erityisesti elo-syyskuussa, jolloin kärsitään eniten ruuan puutteesta. Tavoitteena on näiden valittujen kylien
kehittyminen perunantuotannon esimerkkikyliksi omilla lähialueillaan ja samalla omissa maakunnissaan. Fida
International on suunnitellut uuden 4-vuotisen ohjelman, jossa hyödytetään aikaisemmista ohjelmista opittuja asioita
sekä tuodaan uusia elementtejä ohjelmaan. Siemen- ja ruokaperunan tuotantoketjun parantamisen siemenperunan
itämisestä ja kasvatuksesta (kasvihuoneet) aina varastointiin ja lopputuotteiksi. Keskeistä ruokaturvakomponentissa
on toisaalta siemen- ja ruokaperunantuotannon kasvattaminen nykyaikaisia viljelymenetelmiä opettamalla ja toisaalta
perunahävikin vähentäminen perunan varastointia ja jatkojalostusta kehittämällä. Ohjelmassa kannustetaan myös
vuoristoalueen maatiloja rinnealueiden kestävämpään moninaiskäyttöön kouluttamalla paikallisia metsänkasvatuksen
merkityksestä osana maataloutta sekä tukemalla puiden istutusta. Aikaisempien projektien kokemusten perusteella
komponentin kohdemaatiloista pyritään kehittämään alueensa esimerkkimaatiloja, joiden kautta vaikutukset leviävät
laajemmin maakuntiin sekä vuoristokylissä että rannikkoalueella.
Pohjois-Korean terveydenhuoltojärjestelmä tarvitsee edelleen ulkopuolista apua, jotta se voi tarjota välttämättömiä
peruspalveluja. Ohjelma parantaa kuuden alueen sairaaloiden lasten ja aikuisten oikeutta päästä keskeisten
terveyspalvelujen piiriin. Ohjelmassa koulutetaan keskeisten kliinisten erikoisalojen, kuten kardiologian, kirurgian,
gastroenterologian ja radiologian, lääkäreitä diagnosoimaan ja hoitamaan nykyaikaisella tavalla vakavia sairauksia.
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Koulutukseen liittyen sairaaloita varustetaan tutkimukseen tarvittavilla välineillä. Ohjelma hyödyttää köyhiä ja
haavoittuvia lapsiperheitä, kuten tavallisia maanviljelijöitä ja työläisiä ja heidän lapsiaan. Kasvava määrä vakavia
sairauksia on mahdollista diagnosoida ja hoitaa oikein terveysalan henkilöstön käytännön koulutuksen johdosta. Yhä
enemmän potilaita saapuu kohdesairaaloihin muista piirikunnista ja lääneistä laadukkaan terveydenhuollon maineen
vuoksi. Lääketieteen opiskelijat tekevät kohdesairaaloissa harjoittelua ohjelman toiminnan johdosta.
YK:n tuoreen maaraportin (Needs and Priorities 2017, DPRK) mukaan Pohjois-Korea kärsii edelleen heikosta
ruokaturvasta kuin myös heikoista mahdollisuuksista päästä terveydenhuollon ja puhtaan veden, hyvän sanitaation ja
hygienian (WASH) piiriin aiheuttaen kroonista aliravitsemusta ja huonoa terveyttä. Arviolta maassa on yli 18 miljoonaa
ihmistä (72,3% väestöstä) humanitaarisen avun tarpeessa. Maaohjelma toimii yhdessä muiden toimijoiden kanssa
parantaakseen humanitaarista tilannetta ravitsemuksen sekä terveydenhuollon osalta.

FINNISH AGRICULTURE AND HEALTH REHABILITATION PROGRAMME IN DPRK (FAHRP) (5210)
Location:

Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country
Programme code:
DAC purpose codes:
Partners:

Democratic People’s Republic of Korea DPRK (North Korea)
Kangwon province: Sepho county, Pangyo county, Tongchon county and
Munchon city
South Pyongan province: Kaechon city
North Pyongan province: Jongju county
Pyongyang city
400 000 euro (2018)
2018 - 2021
Right to health and right to adequate standard of living (food security)
5210
12230 Basic health infrastructure
12281 Health personnel development
31161 Food crop production
Korea-EU Cooperation Coordinating Agency (KECCA), Korean Academy of Agriculture
and Science KAAS, five cooperating farms and six hospitals

Malnutrition, health problems and inadequate food security affects the most vulnerable people’s lives, including lives
of women and children. The Outcome of the Country Programme is the increased fulfilment of the rights of children to
adequate nutrition and health in the selected areas in DPRK. The output of the food security component is the
increased capacity of authorities and partner farms to produce more good quality seed and food potatoes for
improving nutrition in a sustainable way. The output of the health component is the improved capacity and skills of
partner hospitals and their staff to diagnose and treat the most relevant health problems of their catchment area and
neighbouring districts. The Country Programme is implemented in close collaboration with Korea-EU Cooperation
Coordinating Agency (KECCA). The Programme is carried out in cooperation of the leadership and the personnel of five
cooperative farms and six hospitals as well as Korean Academy of Agriculture and Science. The Country Programme
directly affects the lives of over 6500 people and indirectly there will be more than 2,2 million beneficiaries.
There are still over 10 million people lacking adequate nutrition in North Korea. The food security component is
developing sustainable potato production as well as food security in five cooperative villages situated in remote
mountainous areas of North Korea in three different counties, improving the situation especially during the food gap
months of August and September. Fida International is planning a new 4-year programme combining the good results
of the old programmes as well as bringing some new elements and ideas for the Programme. Potato
storages/greenhouses, model farming methods and potato trainings have been successful and these practices will be
applied to new Programme areas. Reducing potato storage losses as well as teaching about modern farming methods
for improving potato production in a sustainable way, are a central part of the Programme. Agroforestry and
composting are the new elements in the Programme. Based on the experiences from the previous programmes, the
target farms will be developed into model farms in order to spread the model into other counties in mountainous
villages as well in the coastal regions.
The Health care system in North Korea is still in need of external assistance in order to provide the essential basic
services. The Programme’s health component improves the rights of children and adults in the catchment areas of the
six hospitals to get essential health care services. The Programme trains the local doctors to improve their major

Fida International

Maaohjelmakuvaukset 2018

sivu 25

clinical specialties, such as cardiology, surgery, gastroenterology and radiology, to diagnose and treat serious illnesses
in a modern way. Linked with training, the Programme provides the hospitals with essential equipment. The
Programme benefits poor and vulnerable families with children as well as adults, who are ordinary farmers and
workers. An increasing number of serious diseases can be correctly diagnosed and treated due to practical training of
medical personnel. More and more patients are coming to contact hospitals from other districts/counties to get
access to quality health services because of their good reputation. Medical students are coming to have a practice
period in the district hospitals due to the Programme activities.
According to the new UN report (DPRKorea Needs and Priorities 2017: United Nations and partners / Humanitarian
country team) the country continues to suffer from food insecurity as well as limited access to health and water,
sanitation and hygiene (WASH), resulting in chronic malnutrition and poor health outcomes. An estimated 18 million
people (72.3% of the population) are in need of some form of humanitarian assistance. The Country Programme is
working together with other agencies to improve the humanitarian situation of the country in the key focus areas of
nutrition and health.

ELINKEINOJEN JA ÄITI-LAPSI –TERVEYDEN KEHITTÄMISELLÄ PARANTUNEET OIKEUDET LAPSILLE
TADŽIKISTANISSA (5321)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
rakentaminen
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppani:

Khatlon, Tadzhikistan
81 000 €
2018-2021
Oikeus terveyteen ja

riittävään

elintasoon,

vaikuttamistyö

ja

kapasiteetin

5321
13020 Lisääntymisterveydenhuolto
15160 Ihmisoikeudet
31120 Maatalouden kehittäminen
SAI - Stichting Assistance International, CAPS - Central Asian Partnerships

Tadzhikistanin maaohjelman tavoitteena ovat parantuneet oikeudet sekä vahvistunut ihmisarvo ja rauha
Tadzhikistanissa. Tadzhikistan kärsii puutteellisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, joka ei kohtaa äitien ja lasten
tarpeita sekä työpaikkojen vähyydestä, joka johtaa massiiviseen siirtotyöläisyyteen. Fidan ohjelma Tadzhikistanissa
vahvistaa äitien ja lasten oikeutta terveyteen kehittämällä maaseudun terveydenhuoltoa ja lasten oikeutta riittävään
elintasoon luomalla vanhemmille parempia mahdollisuuksia kestävään ansiotuloon. Tähän pyritään kehittämällä
verkostoa maassa toimiville kumppaneille, jotka jatkavat toimintaa ja kykenevät vaikuttamaan haavoittuvien
ihmisryhmien oikeuksien puolesta. Fidan kumppaneina maassa toimivat Stichting Assistance International (SAI) sekä
Central Asian Partnerships (CAPS).
Ohjelma keskittyy ensisijaisesti Tadzhikistanin eteläosissa sijaitsevan ja eniten kärsineen Khatlonin alueen
maaseutuyhteisöihin. Maaseudun naisia ja kyläterveyshoitajia koulutetaan äiti-lapsi -terveysohjelmassa.
Tulonhankintamahdollisuuksia kehitetään luomalla ja esittelemällä kestäviä liiketoimintamalleja suoraan yhteisöjen
kanssa. Paikalliset kumppanit ottavat vastuun läpileikkaavien teemojen opetuksesta kylien mies- ja naisryhmille. Ajan
myötä kumppanit kantavat omistajuuden ohjelman toteutuksesta ja kasvavat vahvemmiksi ja osaavammiksi
järjestöiksi. Ohjelma tukee myös noin 1500 asioista vastaavan virkamiehen ja vastuussa olevan henkilön kouluttamista
kestävän, systemaattisen muutoksen aikaansaamiseksi Tadzhikistanissa.
Ohjelma vaikuttaa positiivisesti suoraan 10 100 ihmisen elämään ja epäsuorasti n. 55 000 ihmisen elämään. Ohjelman
päätyttyä sen aktiviteettien odotetaan saavuttaneen kymmeniä yhteisöjä. Kumppanit ovat kykeneviä ottamaan
vahvan ja kestävän roolin yhteisöjen terveys- ja elintasotarpeisiin vastaamisessa sekä niihin liittyvien oikeuksien
puolesta puhumisessa.
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PROMOTING THE RIGHTS OF THE CHILDREN THROUGH LIVELIHOOD AND MOTHER AND CHILD
HEALTH IN TAJIKISTAN (5321)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country:
Programme code:
DAC purpose codes:
Partners:

Khatlon, Tajikistan
81 000 € (2018)
2018-2021
Right to health and adequate living standard, advocacy, and capacity building
5321
13020 Reproductive health care
15160 Human Rights
31120 Agricultural development
SAI - Stichting Assistance International, CAPS - Central Asian Partnerships

The Tajikistan Country Programme aims to impact in increased justice, strengthened human dignity, and peace in
Tajikistan. Tajikistan suffers from a health care system that is not addressing the needs of mothers and children, and
from a lack of jobs, driving people to massive labour migration. The Country Programme in Tajikistan will focus on the
rights of mothers and children to health through improving rural health care, and the rights of children to an adequate
living standard by creating better opportunities for sustainable income for the parents. This is to be done by
developing the network of in-country partners who will continue the work in the future and have the capacity to
advocate for the rights of the vulnerable. Fida’s partners in the Programme are Stichting Assistance International (SAI)
and Central Asian Partnerships (CAPS).
The Programme will focus primarily on rural communities in Khatlon, southern Tajikistan, an area that is mostly
affected in Tajikistan. Rural women and community health workers will be provided with trainings in Mother Child
Health. To create income opportunities the Programme will work directly with communities to demonstrate and
create sustainable business models. Local partners will be responsible on teaching cross cutting themes to groups of
men and women in the villages. Partners will take more ownership on the implementation of the Programme and will
become stronger and competent organizations. The Programme will also train around 1500 relevant officials and
responsible people on making a lasting, systematic change in Tajikistan.
The Programme has a positive impact directly in the lives of 10 100 people and indirectly around 55 000 people’s lives.
By the end of the Programme period, dozens of communities are reached by these activities. The partners can now
take their strong and sustainable role in reaching out to communities on the issues of health and livelihood and
speaking out for the rights related to this.

KANSALAISYHTEISKUNTA IHMISARVOISEN LAPSUUDEN PUOLESTA TANSANIASSA (5054)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maaohjelman teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppani:

Losikito, Tanga, Zanzibar, Mwanza, Kigoma, Lindi
440 000 € (2018)
2018-2021
Oikeus terveyteen, koulutukseen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö, kapasiteetin
rakentaminen
5054
13020 Lisääntymisterveydenhuolto
15160 Ihmisoikeudet
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille
Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Ohjelman tuloksiin kuuluu kansalaisyhteiskunnan toimijoiden voimistunut sitoutuminen lasten oikeuksien
toteutumiseen suhteessa terveyteen, koulutukseen ja riittävään elintasoon sekä kumppanin sitoutuminen
vaikuttamistyöhön ja talouden sekä hallinnon vahvistamiseen vaikuttamistyön kestävyyden turvaamiseksi. Näiden
tulosten kautta saavutetaan lasten oikeuksien toteutuminen kohdeyhteisöissä, mikä laajemmin vaikuttaa
tansanialaisen kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen oikeudenmukaisempaan suuntaan. Tuloksiin päästään
toimintojen kautta, jotka haastavat yhteisöjen nykyisiä asenteita. Kun toiminnot tuottavat muutosta ajattelutavoissa
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ja asenteissa, syntyy sellaisia käytösmalleja, jotka edesauttavat oikeuksien toteutumista ja siten luovat laajempaa
hyvinvointia yhteiskunnassa sekä vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa.
Ohjelman päähyödynsaajat ovat tansanialaiset lapset ja nuoret. Erityishuomio kohdistetaan haavoittuviin ryhmiin
kuten vammaisiin henkilöihin ja tyttöihin. Suoria hyödynsaajia on 23 530 ja epäsuoria 68 840. Työtä tehdään kuudella
eri alueella, jotka joko toimivat esimerkkialoitteina ohjelman muille alueille tai joissa on erityisesti kohdattu rakenteita
ja esteitä lapsen oikeuksien toteutumiselle. Suurimpana ongelmana yhteisöissä on tietämättömyys lapsen oikeuksista
niin oikeuden haltijoiden kuin vastuunkantajien osalta. Siitä johtuen yhteisöt eivät kiinnitä huomiotaan lasten
hyvinvointiin ja sen edistämiseen. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä tansanialaisen kirkkokumppanin, Free
Pentecostal Churches of Tanzania (FPCT), kanssa. FPCT on merkittävä kansalaisyhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka
vaikutusalueeseen kuuluu n. 800 000 jäsenen lisäksi verkosto paikallis- sekä valtiotason toimijoita. Kumppanilla on
myös kokemusta yhteistyöstä paikallisen ja kansallisen median kanssa tärkeänä osana vaikuttamistyötä. Kumppanin
laajat vaikutusmahdollisuudet Tansaniassa sekä pitkä kokemus kehitysyhteistyöstä tekevät siitä erinomaisen
yhteistyötahon lastenoikeuksien parissa. FPCT:n lisäksi Fida tekee yhteistyötä muiden yritysten, järjestöjen ja
verkostojen kanssa Tansaniassa. Yritysyhteistyön lisääminen suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa sisältyy
ohjelmaan.
Ohjelman kautta vahvistetaan yhteisöjen eri toimijoiden sekä kumppanin roolia lapsen oikeuksien puolestapuhujina.
Ohjelma vaikuttaa usealla eri tasolla lapsen oikeudessa terveyteen: perheiden ravitsemus- ja terveystietouteen,
huoltajien kykyyn huolehtia vammaisten lasten terveyshaasteista sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin. Seksuaali- ja lisääntymisterveydessä ja -oikeuksissa ohjelma keskittyy erityisesti kuukautisterveyteen sekä
seksuaalikasvatukseen, hygieniaan ja psyko-sosiaaliseen tukeen traumatisoituneille lapsille. Tärkeässä roolissa on
hyödynsaajien organisoituminen ryhmiin, jotka edistävät oikeuden toteutumista. Lapsen oikeutta koulutukseen
tuetaan ohjelman kautta seuraavin keinoin: voimaannuttamalla huoltajia toteuttamaan lapsen oikeutta koulutukseen,
tukemaan lasten parempaa koulumenestystä ja omanarvontunnon kehitystä mm. täydentävän koulutuksen, kuten
lasten kerhojen avulla, lisäämällä yhteisöjen tietoisuutta lapsen koulunkäynnin tärkeydestä, vahvistamalla osallistavaa
koulutusta sekä lisäämällä liikennekasvatusta. Riittävän elintason osalta lapsen oikeuksien toteutumista tuetaan
perheiden toimeentuloa vahvistamalla, ruokaturvaa parantamalla, elinympäristöön panostamalla sekä elämän taitoja
ja yrittäjyyttä tukemalla erityisesti naisten ja vammaisten nuorten keskuudessa. Kumppanin vaikuttamistyön laatuun
vaikutetaan mm. kehittämällä foorumeita, jotka toimivat lasten ja nuorten sekä vammaisten henkilöiden äänitorvina,
kuten lasten parlamentti sekä vammaisten lasten neuvostot. Sen lisäksi luodaan linjauksia sekä strategioita
vaikuttamistyön toimeenpanon tueksi. Kumppanin kapasiteettia vahvistetaan mm. taloudellisen kestävyyden
kehittämisen kautta, omarahoitusosuuden kasvattamisen yritystoiminnan kautta sekä kumppanin omilla resursseilla
tehtävän Umoja-mallin mukaisen sosiaalisen työn kehittämisen kautta.
Ohjelma muokkaa tansanialaista kansalaisyhteiskuntaa vahvemmaksi. Tämän päivän lapset saavat tietoa oikeuksistaan
ja tulevat rohkeammiksi oikeuksiensa puolestapuhujiksi yhteisöissään. Pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa he
muokkaavat yhteiskuntaa entistä voimakkaammin oikeudenmukaisemmaksi. Vastuunkantajien haastaminen
tilivelvollisuuteen oikeudenhaltijoita kohtaan murtaa epäoikeudenmukaisia rakenteita yhteiskunnassa ja vahvistaa
haavoittuvimpien ryhmien asemaa. Kumppanin vaikuttamistyön vaikutukset ovat laajat sekä kirkon omissa
verkostoissaan, että laajemmin yhteiskunnassa. Kirkko oikeuksien äänitorvena itä-Afrikassa on voimakas vaikuttaja
yhteiskunnassa. Kun se voimistuu lasten ja nuorten oikeuksien puolesta puhujana sen moraalisessa vastuunkantajan
roolissaan, se pystyy vaikuttamaan myös laillisiin vastuunkantajiin.

TUNDANDOTO TANZANIA PROGRAMME – SUSTAINABLY TRANSFORMED CHILDHOODS (5054)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country
building
Programme code:
DAC purpose codes:

Fida International

Losikito, Tanga, Zanzibar, Mwanza, Kigoma, Lindi
440 000 € (2018)
2018-2021
Right to education, health and adequate standard of living, advocacy, and capacity
5054
13020 Reproductive health care
15160 Human Rights
16050 Multisector aid for basic social service
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Partner:

Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

The Programme outputs include increased commitment of civil society and authorities to fulfil the rights of the
children regarding health, education and adequate living standard as well as the increased commitment of the partner
to act as a strong advocate for children’s rights encompassing the strengthened capacity of the partner in finance and
administration to carry out the advocacy role. Through these outputs, children’s rights in the communities can be
fulfilled, which will further contribute to the development of Tanzania at large towards a more just and peaceful
society that values human dignity. The outputs will be reached through activities that challenge current attitudes and
mindsets. When the activities produce change in attitudes, a behavioural change will also take place. Those changes in
behaviour result in fulfilment of rights and wellbeing of society at large which will in turn strengthen the civil society.
The main beneficiaries of the Programme are Tanzanian children and youth. Children, youth with disabilities, and girls
are the special target groups. The Programme has 23 530 direct and 68 840 indirect beneficiaries. The activities are
carried out in 6 different geographical areas that act either as a demo project for the other sites or in which a special
set of barriers obstructing the fulfilment of children’s rights have been identified. The main problem in the society is
the lack of knowledge on children’s rights for both rights holders and duty bearers. For this reason, civil society and
authorities do not pay so much attention to the wellbeing and development of children. The Programme will be
implemented by a Tanzanian partner, Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) which is a remarkable influence in
the Tanzanian civil society. In addition to its approximately 800 000 members, FPCT has an extensive network of local
and government actors within its realm of cooperation and influence. FPCT also has expertise and experience in media
work together with the national media, which provides an influential tool for the advocacy work. The vast possibilities
of the partner’s influence in Tanzania and its long experience in development cooperation make FPCT an excellent
implementation partner for Fida International regarding children’s rights and advocacy. In addition to FPCT, the
Programme includes cooperation with other cooperation partners including private companies, CSOs and networks.
The Programme seeks to increase public-private partnerships as one of its areas of expansion.
The Programme seeks to strengthen the advocacy roles of different civil society actors and FPCT regarding children’s
rights. The Programme theme, right to health is addressed in different levels through a knowledge increase regarding
nutrition and preventive health, care takers’ ability to respond to health challenges of children with disabilities, and
sexual and reproductive health and rights. In the latter the Programme especially targets menstruation management,
hygiene and psychosocial support for traumatized children. That the beneficiaries organize into civil society groups
that promote the right to health is among the main activities. The theme right to education is addressed in the
Programme through multiple activities: by empowering caretakers to realize children’s right to education, by
providing support for better school performance and self-esteem development through children’s clubs, by sensitizing
communities on the importance of education and strengthening participatory methods in education. Regarding the
theme right to adequate standard of living, the activities include introducing initiatives that strengthen family
livelihood, improved food security, improved living environment, and life and entrepreneurship skills especially among
women and PWD.
The quality of the partner’s advocacy work is strengthened through developing platforms, where the voice of children
with and without disabilities can be heard by the wider public. This is achieved by reinforcing child participation and
by establishing and implementing partner policies that address children’s rights. The partner’s capacity is also built
through financial sustainability initiatives, increases in self-financing, and self-initiated social initiatives, through
Umoja concept.
The Programme strengthens Tanzanian civil society. The children of today become agents of change and advocates as
they are empowered to know their rights. In the long term these children will shape the society into a more just place.
Challenging the duty bearers to be accountable to the rights holders brings down barriers of injustice in the society
and strengthens the status of the most vulnerable. Implications of the partner’s advocacy work are vast within the
church’s own networks but also in the society at large. The church as a human rights advocate in East Africa is a strong
societal actor. As its advocacy role regarding the rights of children and youth is strengthened, it is then able to
influence the legal duty-bearers in the society.
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PAREMPI TULEVAISUUS LAPSILLE JA NUORILLE UGANDASSA (5061)
Sijainti:
Toimintavuoden budjetti:
Kesto:
Maahankkeen teemat:
Numero:
DAC-toimialat:
Kumppani:

Uganda (31 piirikuntaa)
340 000 € (2018)
2018-2021
Oikeus koulutukseen, terveyteen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö,
kapasiteetinvahvistaminen
5061
15160 Ihmisoikeudet
15261 Lapsisotilaat, ehkäisy ja kotiuttaminen
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalvelut
Pentecostal Churches of Uganda (PCU)

Maaohjelman tavoitteena on lasten oikeuksien toteutumisen lisääntyminen Ugandassa vuoteen 2021 mennessä, jotta
voitaisiin saavuttaa lisääntynyt oikeudenmukaisuus ja vahvistuneet ihmisoikeudet sekä rauha Ugandassa. Ohjelma
pyrkii parantamaan koulutukseen pääsyä, parantamaan elintasoa sekä tukea sosiaalihuoltoa ja vanhemmuutta.
Ohjelman kautta myös kumppanin kapasiteetti kestävään kehitykseen organisaation linjauksissa ja taloudenhoidossa
kasvaa sekä kumppanin ymmärrys lasten oikeuksien huomioimisesta jo olemassa olevissa linjauksissa paranee. Fidan
kumppani, Pentecostal Churches of Uganda (PCU), hyötyy maaohjelman kapasiteetin rakentamisen komponentista ja
heidän näkyvyytensä yhteisöissä kasvaa. Maaohjelma tukee kohderyhmän oikeuksien toteutumista, varsinkin heidän
oikeuttaan terveyteen, koulutukseen sekä riittävään elintasoon paikallisen kumppanin ja maaohjelman toimintaalueella ja kumppanin voimaantumista Ugandassa. Maaohjelmalla on 7650 suoraa hyödynsaajaa ja välillisesti
hankkeella on n. 52 000 hyödynsaajaa.
Ohjelman kohderyhmänä ovat haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja orvoiksi jääneet lapset, aseellisia konflikteja
kohdanneet lapset ja aikuiset, nuoret sekä huoltajat. Haavoittuvuus on tila, jossa henkilö on tai on vaarassa olla
riskialttiissa tilanteessa, jossa voi kärsiä huomattavasta fyysisestä tai psyykkisestä vahingosta, jonka vuoksi henkilön
ihmisoikeudet eivät toteudu (NOVCP Ministry of Gender, Labour & Social Development November 2004). Lapset
joutuvat haavoittuneeseen tilanteeseen monista eri syistä, esimerkiksi väkivalta (sotatilanne, perheväkivalta),
hyväksikäyttö (sieppaukset, seksuaalinen hyväksikäyttö), sairaudet ja vanhempien kuolema HIV/AIDS:iin.
Pahimmillaan lapsen koulunkäynti, terveydenhuolto, hyvä ravinto, psykososiaalinen tuki ja lain turva ovat täysin
tuhoutuneet ja on vaurioittanut lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Vaikka valtio tarjoaa tukeaan omien ohjelmiensa
kautta, Universal Primary Education (UPE)- ohjelma ja Universal Secondary Education (USE) - ohjelma, suurin osa
lapsista ovat edelleen kotona tai haavoittavissa olosuhteissa. Vanhempien taloudellinen kapasiteetti ei riitä
koulutuksen maksuihin, opetuksen laatu ei ole riittävää sekä opetussuunnitelmaa ei ole kehitetty eteenpäin.
Aikaisemmat maaohjelmat ovat saaneet aikaan positiivista muutosta kohderyhmien elämässä tukemalla lapsia, jotka
ovat jääneet orvoiksi, sekä muita haavoittuvassa asemassa olevia lapsia pysymään koulussa saadakseen koulutuksen
sekä antamalla heille mahdollisuuden parempiin elinkeinoihin.
Ohjelma työskentelee muiden sidosryhmien kanssa yhteisöissä varmistaakseen, että lasten, nuorten ja heidän
huoltajiensa elinolosuhteet ovat riittäviä. Ohjelma sisältää lasten, nuorten ja vanhempien koulutuksia, joissa tarjotaan
käytännönläheistä ja hyödynnettävää tietoa lasten oikeuksista koulutukseen ja terveelliseen elämään, ihmisoikeuksien
haltijoiden ja vastuunkantajien rooleista sekä elämänhallintataidoista. Ohjelmassa kannustetaan myös nuoria
päättämään opintonsa erilaisten aktiviteettien ja tuen kautta. Ohjelma tukee kaikkein haavoittuvammassa asemassa
olevia perheitä, jotta lapsilla olisi pääsy koulutuksen piiriin ja riittävä elintaso. Psykososiaalinen tuki on osana kaikkea
terveyteen liittyvää toimintaa ja mielenterveyden tukeminen on isossa osassa toimintaa. Ohjelma edistää lasten
oikeuksia kaikessa toiminnassaan.
Ohjelma sisältää kumppanin kapasiteetin rakentamista koulutusten kautta, jotta kumppanilla olisi ymmärrystä ja
osaamista vaikuttaa yhteisöissä parantaakseen lasten ja heidän perheittensä oikeuksia. Saatu tieto, taidot sekä
toimintaympäristö varmistavat toiminnan tulosten ja positiivisten vaikutusten kestävyyden kohderyhmän
elämänhallinnan sekä kumppanin vaikuttamispotentiaalin kapasiteettien rakentamisen kautta. Kumppani on
kykeneväinen kantamaan vastuunsa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja muiden sidosryhmien puolesta
puhumiseen maaohjelman toiminta-alueilla. Kumppanin pätevöityessä kumppani on kykenevä jatkamaan ohjelmaa
ilman ulkoista tukea ja kehittää ohjelmaa edelleen reflektoiden, oppien, tietoa ja taitoja lisäämällä sekä vaikuttamalla
linjauksiin. Päätavoitteena on, että kohderyhmä saisi elää yhteiskunnassa, joka on turvallinen, oikeudenmukainen ja
huolehtiva ympäristö lapsille.
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A BETTER TOMORROW FOR CHILDREN AND YOUTH IN UGANDA (5061)
Location:
Budget for the year:
Duration:
Themes of the Country:
Programme code:
DAC purpose codes:
Partner:

Uganda (31 district)
340 000 € (2018)
2018 - 2021
Right to Education, Health, Adequate Standard of Living, Advocacy and Capacity
Building
5061
15160 Human Rights
15261 Child soldiers (Prevention and demobilization)
16050 Multisector aid for basic social services
Pentecostal Churches of Uganda (PCU)

The Country Programme’s outcome is the increased fulfilment of the rights of the children in Uganda by 2021 and the
goal is to increase justice and strengthen human dignity and peace in Uganda. The Programme aims to increase access
to education, improve standards of living and improve social care and parenting. Through the Programme the capacity
of the implementing partner on institutional policy and financial system for sustainable development is increased and
awareness of the partner on children’s rights and implementation of existing policies is also increased. Fida is
partnering with Pentecostal Churches of Uganda (PCU) who will benefit from the Programme’s capacity building and
will have improved visibility in the community. The Programme shall contribute to the fulfilment of beneficiary rights,
especially in regards to their rights to health, education and adequate living standards within local partners and the
Country Programme’s working environment as well as empowerment of the partner in Uganda. The programme has
7650 direct beneficiaries and around 52 000 indirect beneficiaries.
The target groups of the Programme are Vulnerable Children and Orphans (OVC), children and adults affected by
armed conflict, youth and care givers. Vulnerability is a state of being in or being likely to be in a risky situation, where
a person is likely to suffer significant physical emotional or mental harm that may result in their human rights not
being fulfilled (NOVCP Ministry of Gender, Labour & Social Development November 2004). Children become
vulnerable due to various reasons, e.g. violence (war, domestic violence), abuse (abductions, sexual abuse), illnesses
and becoming an orphan due to HIV/AIDS. At worst, children’s education, health, food security, nutrition, and legal
and psychosocial support has totally been destroyed and child development progress damaged. Despite the
government support through the Universal Primary Education (UPE) and Universal Secondary Education (USE)
programmes, most children are still at home or in vulnerable position. Their parents’ capacities do not meet the
associated costs, quality of education in most cases is compromised and the curriculum under-developed. Previous
programmes have had a positive impact on the lives of the target groups by helping orphaned and vulnerable children
to stay in school and acquire education and giving them chances for a better livelihood.
The Programme is working together with other stakeholders in the community to ensure that the living standards for
children, youths and their caregivers are adequate. The Programme includes trainings to the children, youth and
parents to provide practical and applicable knowledge on children’s rights to education and healthy life as well as the
roles of the right holders and duty-bearers and on life skills. The programme also encourages youth to finalize their
education through different activities and support. The Programme will also support the most vulnerable families for
the children to have access to education and an adequate standard of living. Psycho-Social Support is mainstreamed
to health-related activities and mental health support plays a major role in activities. The Programme will promote
children’s rights in all its activities.
The Programme will provide capacity building to the partner through trainings so the partner will have the capacity
and knowledge to impact the society or community in order to improve opportunities for children and families and
their rights. The acquired knowledge, skills and facilities will ensure sustainability of the project’s results and positive
impacts through building the capacity of final beneficiaries to manage their own life and increasing the partner’s
potential to impact society in greater extent. The partner will be able to fulfil their duty to advocate for the OVC and
other stakeholders in the Country Programme intervention areas. The aim is that by becoming a competent partner,
the partner can continue the Programme by themselves without external support and to develop the Programme by

Fida International

Maaohjelmakuvaukset 2018

sivu 32

critically reflecting, learning, gaining knowledge and skills and influencing policies. The main expected result in the life
of beneficiary groups is that society will become a safe, just and caring environment for children.
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