LYFT ETT SAMHÄLLE I KENYA UR FATTIGDOM
Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Det effektivaste sättet 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 fattiga människor. Den extrema fattigdomen i Kenya är utbredd – nästan hälften av
landets invånare har inte råd med mat för dagen och arbetslösheten är hög. Genom att finansiera ett 2-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.

Insatserna under projektet bygger på Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp som, genom fyra utbildningssteg, bidrar till att utsatta människor – med egen kraft – kan ta sig själva och sina familjer ur fattigdom för gott.

1. SOCIAL MOBILISERING

2. ENTREPRENÖRSUTBILDNING

3. FINANSIERING

Vi börjar med att mobilisera cirka 450 av
områdets invånare i självhjälpsgrupper. De får
utbildning i gruppdynamik samt 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 starten börjar deltagarna i självhjälpsgrupperna att spara små summor, både
individuellt och gemensamt. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar,
och har fullföljt utbildningen, länkar vi dem till
seriösa institut för mikrolån.

4. EXPANSION

EN POSITIV SPIRAL

UNDER PROJEKTET

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.

Ert stöd bidrar till att ungefär 300 små företag
och ännu fler jobb startas under projektet. Tack
vare företagen kan medlemmarna i våra självhjälpsgrupper öka familjens inkomst väsentligt;
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 åka och besöka
projektet. När projektet når sitt slut är målet att
medborgarna i lokalsamhället själva driver sin
utveckling vidare.
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