BYPROJEKT - KENYA
Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom är att skapa jobb så att människor kan försörja sig. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och sparande samt tillgång till mikrolån hjälper vi, framförallt kvinnor, att starta små familjeföretag. Därmed kan de förbättra livsvillkoren
för sig själva och sina familjer. I Kenya arbetar vi med så kallade Community Upliftment Program (CUP) i syfte att förbättra försörjningsmöjligheterna för människor
som lever i fattigdom. Fattigdomen i Kenya är utbredd – nästan hälften av landets invånare har inte råd med mat för dagen och arbetslösheten är hög. Speciellt
bland ungdomar. Genom att finansiera ett 2,5-årigt projekt i Kenya gör ni det möjligt för utsatta människor i ett specifikt område att ta sig ur fattigdom! Ni får följa
deras utveckling genom regelbundna rapporter och har även möjlighet att besöka området för att möta invånarna och se vilken skillnad ert värdefulla stöd bidrar till.
Hand in Hands unika arbetsmodell bygger på fyra utbildningssteg som bidrar till att utsatta människor, av egen kraft, kan ta sig själva och sina familjer ur fattigdom.

1. SOCIAL MOBILISERING

2. ENTREPRENÖRSUTBILDNING

3. FINANSIERING

4. EXPANSION

Vi börjar med att mobilisera cirka 250 av områdets invånare i självhjälpsgrupper. De får utbildning i gruppdynamik samt lära sig vikten av att
spara och hålla en budget. I grupperna skapas
en viktig social gemenskap och man arbetar mot
gemensamma och tydliga mål.

Medlemmarna i självhjälpsgrupperna tränas i
entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. När grundutbildningen är klar fokuserar
nästa utbildningsfas på hur man startar och
driver en verksamhet. I grupperna diskuteras
deltagarnas möjliga branscher och inriktningar.

Redan från start börjar deltagarna i självhjälpsgrupperna att spara små summor, både individuellt och gemensamt. Skulle någon, som har
fullföljt utbildningen, behöva ta ett lån utöver
gruppens egna besparingar länkar vi dem till
seriösa institut för mikrolån.

När företagen är igång hjälper våra affärscoacher löpande till med frågor som distribition,
kvalitet, förpackning och expansion. Vi hjälper
även grupper av företag från en region att tillsammans introducera sina produkter på nya
marknader.

EN POSITIV SPIRAL
Ert stöd bidrar till att cirka 175 små företag och ännu fler jobb startas och vidareutvecklas under projektet.
Tack vare företagen kan medlemmarna i våra självhjälpsgrupper väsentligt öka familjens inkomst; de har till
exempel råd att köpa mat, mediciner och att betala för barnens utbildning. Under projektet får ni löpande
rapporter om arbetet och framstegen som sker tack vare ert stöd. Ni har även möjlighet att besöka projektet.
När projektet når sitt slut är målet att medborgarna i lokalsamhället själva driver sin utveckling vidare.
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COMMUNITY UPLIFTMENT PROGRAM - KENYA
Hand in Hand’s vision is a world free from poverty. The most efficient way to fight poverty is to create jobs, so people can support themselves. By providing training in
entrepreneurship, vocational skills, savings and lending and access to micro-loans, we help primarily women to start family-based enterprises. Thanks to this, women
can improve the living conditions for themselves and their families. In Kenya, we work with our Community Upliftment Program (CUP – with the purpose to improve
livelihoods of vulnerable people. The extreme poverty in Kenya is widespread – almost half of the country’s inhabitants lack sufficient food and unemployment rates
are high. By financing a Hand in Hand CUP for 30 months, you make it possible for a whole community to lift themselves out of poverty! You can follow the development that takes place in the CUP through regular reports and you may also visit the community and its residents to witness the impact of your valuable support.
Activities during the 30-month community project is based on Hand in Hand´s unique help to self-help model consisting of four training phases. By the end of the period,
vulnerable people will be empowered to significantly improve living conditions for themselves and their families. The design of the CUP is based on the sustainability of results.

1. SOCIAL MOBILISATION

2. ENTREPRENEURSHIP TRAINING

3. FINANCIAL RESOURCES

4. EXPANSION

We start by mobilizing approximately 250
women and men in self-help groups (80%
women). They get training in motivation and
group dynamics combined with how to save
and keep a budget. Within the self-help groups
an atmosphere of supporting each other and
setting common goals is created.

Members in the self-help groups are trained in
entrepreneurship, finance and marketing. When
this basic training is completed, the next step
focuses on how to start and run a small business.
With regards to suitable trades and businesses
to venture into, the SHGs discuss market possibilities and capacities of members.

From the very beginning, members in the groups
start saving small amounts, both individually and
as a group. The group members can apply for a
group loan to invest in their business. If members require larger amounts for their businesses
and have completed all training, we link them to
microloan providers.

When the business is up and running, Hand in
Hand’s business coaches will be there to support
with issues on distribution, quality, packaging
and expansion. We also coordinate businesses
within similar trades and sectors to introduce
their products in new markets.

A POSITIVE SPIRAL
Your support results in the creation of around 175 new family-based enterprises and even more jobs. The
members of the self-help groups will increase their family income substantially and improve living conditions.
They can now afford to have three meals per day, buy medicine and pay for children’s education. During the
project you will receive continuous reports of the work and progress that takes place in the community.
You also have the opportunity to visit the project. After the project period of 30 months and the phase-out,
the community residents are empowered to continue the development of their community on their own.
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