Årets julgåva!

!
E
G
N
A
H
C
R
JOBS FO
Andelsprojektet 2018-2019
I Kajiado County i Kenya är de flesta arbetslösa och mycket fattiga. Många barn
har inte ordnad skolgång, sjukdomar härjar,
det råder svår torka och därmed vattenbrist.
Andelsprojektet Jobs for Change! är ett
svenskt initiativ där vi arbetar med vår
modell för att minska fattigdom genom
entreprenörskap och kvinnors företagande.
Det kommer att förändra livet för mer än
12.000 människor i Kajiado County.

Detta kommer att hända:
kvinnor och ungdomar utbildas och tränas
•för3.500
att sedan, ofta med hjälp av ett mikrolån, starta

barn kommer att få en drägligare situa•tion10.500
med mat på bordet, medicinsk vård och ordnad

•
•

Efter projektet, som tar drygt två år, kommer situationen i Kajiado County att vara helt förändrad. Tusentals
nya jobb ger nya levnadsvillkor med trygg inkomst
för familjen, förbättrad hälsa för alla och fler barn i
skolan. En dyster framtid blir istället en framtid med
hopp och möjligheter.

ett litet företag. Speciella insatser görs för att öka
kunskapen när det gäller klimatsmart jordbruk och
torkresistenta grödor.
2.500 företag kommer att startas, varje företag
ger försörjning åt fem människor.
Totalt kommer hela projektet att resultera i
3.750 nya jobb, de flesta inom klimatsmart jordbruk,
trädodling och djurhållning.

skolgång.

Med din julgåva kan du följa projektet i två år!
Vi erbjuder nu företag och privata givare att delta och
bidra till att mer än 12.000 människor kan lämna fattigdomen för gott. Budget för hela 2-årsprojektet är 4 miljoner
kronor. Totalt finns 200 givarandelar á 20.000 kronor
tillgängliga. Det är möjligt att teckna fler andelar. Andelarna
tecknas under hösten 2017 och projektet startas i januari 2018.

• Medlemskap i sluten Facebook-grupp med löpande
nyheter, filmer och rapporter från projektet.

• Möjlighet att besöka Kajiado County och på plats se hur
projektet utvecklas.

Som andelsägare i Jobs for Change!-projektet får du:

• Fyra omfattande rapporter med statistik och bilder hur

projektet utvecklas. Rapporterna skickas från projektledningen i Kenya och kommer efter 6, 12, 18 och 24 månader.

• Digital projektsignatur/banner/julkort som kan användas i företags kommunikation, hemsidor, etc.

Bekämpa fattigdom genom företagande

Passa på att ge en julgåva med garanterat resultat och som dessutom räcker i två år.
Det finns 200 andelar och först till kvarn gäller.

