LYFT EN INDISK BY UR FATTIGDOM
Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. I Indien arbetar vi med särskilda byprogram, Village Upliftment
Program (VUP), i syfte att förbättra livsvillkoren för utsatta människor via vår unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp.
Människor bosatta på den indiska landsbygden lever ofta i svår fattigdom. Försörjningsmöjligheterna är få, barn
tvingas ofta arbeta för att bidra till familjens försörjning och går därmed miste om sin skolgång, kvinnor diskrimineras
och många människor lider av dålig hälsa. Genom att finansiera ett av våra byprogram gör ni det möjligt för en
hel by (ca 1000-2000 invånare) att ta sig ur fattigdom! Ni stödjer då en specifik by under en två-års period och får
följa utvecklingen som sker i byn genom regelbundna rapporter. Som bydonator har ni även möjlighet att besöka
byn för att möta invånarna och se vilken skillnad ert värdefulla stöd bidrar till.

Hand in Hands tvååriga byprojekt koordinerar insatser inom fem områden som drastiskt förbättrar människors livsvillkor och
bidrar till bestående resultat:

1. UTBILDNING OCH FÖRETAGANDE

2. ALLA BARN I SKOLAN

3. FÖRBÄTTRAD HÄLSA

Vi mobiliserar cirka 200 av byns kvinnor i
självhjälpsgrupper och ger dem utbildning i
entreprenörskap och yrkesträning i kombination
med att lära sig spara samt möjlighet till mikrolån. Därefter hjälper vi dem att vidareutveckla
eller starta egna små företag.

Vi identifierar alla barn i byn som inte går i
skolan och pratar med varje enskild familj för
att övertyga föräldrar och barn att den bästa
platsen för barnet är i skolan. Vi bedriver även
internatskolor samt dagskolor med extra stöd
och undervisning.

Vi bedriver uppsökande hälsovård genom att
läkare och sjuksköterskor besöker byn och
undersöker barn, kvinnor och män. Personer
med allvarligare sjukdomar remitteras till sjukhus. Invånarna utbildas även i hälsa, näringslära,
hygien och barnavård.

4. MILJÖFRÅGOR

5. DEMOKRATI OCH IT

UNDER PROJEKTET

Under projektet lär vi byinvånarna att förbättra
den lokala bymiljö. Det inkluderar till exempel
utbildning i sopsortering, återvinning och kompostering. Vi arbetar också med vattenprojekt,
småskaliga biogasanläggningar samt trädplantering.

Vi hjälper till att starta ett demokraticenter i
byn där invånarna kan få information om sina
medborgerliga rättigheter och hjälp med att till
exempel registrera sig för val eller fylla i
blanketter för ansökan om statlig pension.
Centret är utrustat med datorer och internet.

Under det 2-åriga projektet kommer ni att få
löpande rapporter om arbetet och framstegen
som sker i byn ni stödjer. Ni har även möjlighet
att åka och besök byn. När projektet når sitt slut
är målet att medborgarna i lokalsamhället själva
driver sin utveckling vidare.
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