BYPROJEKT - INDIEN
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 fattigdom. Försörjningsmöjligheterna är få, barn
tvingas ofta arbeta för att bidra till familjens försörjning och går därmed miste om sin skolgång. Många människor lider av dålig hälsa och känner inte till vilka rättigheter de
har. Genom att finansiera ett av våra byprogram förbättras livsvillkoren för byns invånare (ca 1000-5000 personer). Ni stödjer då en specifik by under 2,5 år och får, genom
regelbundna rapporter, följa utvecklingen som sker i byn. Ni har även möjlighet att besöka er by för att möta invånarna och se hur ert värdefulla stöd gör skillnad.
Hand in Hands byprojekt koordinerar insatser inom fem viktiga områden. Entreprenörsutbildning för medlemmar i självhjälpsgrupper, startande av företag och yrkesträning
ingår alltid. Därutöver kompletteras insatsen med ytterligare komponenter efter de lokala behoven. Arbetet förbättrar människors livsvillkor och bidrar till bestående resultat.

1. UTBILDNING OCH
FÖRETAGANDE

2. YRKESTRÄNING

3. ALLA BARN I SKOLAN

4.BÄTTRE HÄLSA

5. MILJÖ OCH HÅLLBARHET

150 av byns kvinnor mobiliseras i
självhjälpsgrupper om 10-15 kvinnor.
De får utbildning i entreprenörskap och
finansiell kunskap. Vid behov erbjuds
utbildning i att läsa, räkna och skriva.
Kvinnorna stärks genom kunskap om
sina medborgerliga och sociala rättigheter. De får stöd i att vidareutveckla
eller starta egna små företag.

För att göra det möjligt att expandera
och utveckla sina företag, erbjuds kvinnor yrkesträning inom sina respektive
områden. Kvinnorna får ökad kunskap
om handel, affärsutveckling, marknadsföring, samt tillgång till större marknader och mikrolån, allt för att öka inkomsten och hållbarheten hos företagen.

Alla barn har rätt till utbildning.
De barn som inte går i skolan identifieras och genom ökad kunskap i
samhället om vikten av skolgång, får
familjen förståelse för att den bästa
platsen för barnet är skolan. Extra
undervisning och stöd erbjuds till alla
barn för att säkerställa genomförd
skolgång.

Tack vare hälsoundersökningar och
ny kunskap förbättras hälsan för byns
invånare. För att eliminera undernäring
och järnbrist läggs fokus på kvinnor
och barn. Människorna utbildas i hälsa,
näringslära, personlig hygien och barnavård för en långsiktig förändring. Detta
sker genom informationskampanjer,
gruppmöten och enskilda hälsokontroller.

Under projektet får byinvånarna ökad
kunskap om miljö och hållbarhet. För
att anpassa sig till klimatförändringar
och jordens begränsade resurser behövs
kunskap. Målet är hållbara och gröna
företag. Förbättrad vattenförsörjning för
hushållsbehov och jordbruksaktiviteter,
hållbara jordbruksmetoder, och
trädplantering är viktiga komponenter.

UNDER PROJEKTET
Under det 2,5-åriga projektet kommer ni att få löpande rapporter om arbetet och framstegen som sker i
byn. Hand in Hand vet att människorna själva har kraften och viljan att förändra sin situation, och
genom att ge dem rätt stöd och förutsättningar kan ni bidra till långsiktigt hållbara förändringar.
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VILLAGE UPLIFTMENT PROGRAM - INDIA
Hand in Hand´s vision is a world free from poverty. In India we work with a specific community-based programme – the Village Upliftment Program (VUP) – with
the aim of improving the living conditions for particularly vulnerable people through our unique model of help to self-help. People in Indian rural areas often live in
severe poverty. Livelihood possibilities are few and children are often involved in child labour to contribute to their family´s income. Thereby they are often forced to
drop out of school. Many people suffer from poor health conditions and are unaware of their rights. By financing one of our village projects you will help us improve
the living conditions of the inhabitants of a village (ca. 1000-5000 people). You will support a specific village for 2,5 years and receive regular reports about how
our efforts are progressing. You will also have the opportunity to visit the village, meet the residents and see how your precious contribution makes the difference.
Hand in Hand’s success rests on the integration of several relevant components. Entrepreneurship training for members in self-help groups, enterprise start-ups and skills training are the core elements of our
intervention. In addition, we complement these efforts with other interventions, depending on the local needs. Our work improves people´s living conditions and contribute to long-lasting, sustainable results.

1. EDUCATION AND
ENTREPRENEURSHIP

2. VOCATIONAL TRAINING

3. ALL CHILDREN IN SCHOOL

4. BETTER HEALTH

5. ENVIRONMENT AND
SUSTAINABILITY

150 women in the village are mobilised
in self-help groups of around 10-15 members each. They are trained in entrepreneurship and financial literacy. Since
many women never had the opportunity
to finish school, we also offer basic
education by teaching them how to read,
write and count. Women also strengthen
their awareness about their civic and social rights. Finally, they are supported to
start or strengthen their own enterprise.

Women are offered vocational trainings
within their own business field to let
them expand and develop their enterprises. They improve their knowledge
about commerce, business development, marketing and also get access
to wider markets and microcredit – all
crucial components to increase their
enterprise income and sustainability.

All children have the right to education. Children in the village who are not
attending school are identified. Their
families are getting support in understanding why the best place for children
is in school. Additional education and
support is offered to all children to
secure their school attendance and
retention.

Through health screenings, awareness
raising and counselling, the health
conditions of the village inhabitants are
improved. The main focus is on women
and children to reduce malnutrition
and anaemia. People in the village are
trained on health, nutrition, personal
hygiene and adequate child care to
assure a long term change. This is
realised through awareness campaigns,
group meetings and individual health
check-ups.

During the project, the village residents
become more aware of their local environment and learn about environmental
sustainability. Increased knowledge is
needed to adapt to climate changes and
limited natural resources. The goal is to
create sustainable, green enterprises.
Improved water management for household and agricultural use, climate resilient
agricultural methods and tree planting are
among the most important components
we work with.

DURING THE PROJECT
Throughout the project you will receive regular updates about the work and achievements being made
in the village. Hand in Hand knows that people have the power and will to change their conditions.
By giving them the right support, you will contribute to long-term, sustainable change.
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