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Forward Looking vammaistyön kehittäminen
Kumppani: Forward Looking (FL)
Hankkeen kuvaus:
Suomen Lähetysseuran kumppani Forward Looking on nepalilainen kansalaisjärjestö joka tukee vammaisia,
pääasiallisesti näkö- ja kuulovammaisia sekä fyysisesti vammaisia henkilöitä. Forward Lookingilla on kaksi
hanketta, kummityöhanke sekä DEP (Disabled Empowerment Programme), jossa voimaannutetaan
vammaisia sekä kehitetään vammaistyötä. Järjestön toimisto sijaitsee Lalitpurissa, Kathmandun kupeessa,
mutta varsinaiset työalueet ovat Banken, Dhadingin, Gorkhan, Kailalin, Kaskin sekä Palpan piirikuntien
alueella. Järjestö tukee vammaisia heidän omien paikallisten järjestöjen kautta. Täten vammaiset myös
voimaantuvat ja paikallisjärjestöt vahvistuvat ajamaan itse aktiivisesti omia oikeuksiaan.
Forward Looking:in tuki ja toiminta suunnitellaan yhdessä paikallisten järjestöjen kautta, heidän toiveensa ja
tarpeensa huomioon ottaen. Vammaisia tuetaan koulutuksen avulla sekä toimeentulon kehittämisellä, joilla
luodaan mahdollisuuksia työntekoon, yrittäjyyten ja itsenäiseen elämään. Toimintamuotoina ovat muun
muassa erilaiset ammatilliset koulutukset, työssäoppimisjaksot, pienyrittäjyyskoulutukset sekä
osuuskuntatoiminta. Toimeentulon ja itsenäistymisen pidempiaikaisena tuloksena nähdään vammaisten
henkilöiden elämänlaadun ja itsetunnon kohentumista sekä yhteisön kunnioituksen kasvamista heitä kohtaan.
Hankkeen tähtäimenä on vahvistaa vammaisten ihmisoikeuksia sekä mahdollistaa heidän oikeudenmukaisen
ja tasa.arvoisen kohtelun yhteiskunnassa.
Valistustyöllä Forward Looking tavoittaa isompaa yleisöä ja vaikuttaa asenteisiin vammaisia kohtaan,
edistäen näin vammaisten pääsyä palveluihin sekä heidän osallistumistaan yhteiskuntaan tasa-arvoisesti.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2017:
Sital Rijal (keskellä) on fyysisesti vammainen
nainen, joka työskentelee harjoittelijana (OJT)
Forward Lookingin kenttätyössä Dhadingissa. Sital
tapaa vammaisryhmiä, jossa he keräävät myös
kuukausimaksua josta voivat antaa esimerkiksi
pienlainan jollekin vammaiselle elinkeinon
aloittamiseksi. (kuva: Prajwaal Maharjan)

Kuluneen puolen vuoden aikana 97 vammaista
naista ja 116 miestä ovat osallistuneet Forward
Lookingin toimintoihin. Koulutuksia toteutettiin
muun muassa tietotekniikan, räätälöinnin, radiotoimittamisen, musiikin, viittomakielen sekä
kauneudenhoidon työtehtäviin. Pienyrittäjyyttä on tuettu muun muassa vuohien kasvatuksessa sekä
maanviljelyssä. Yhteensä 64 henkilöä sai alkutukea toimeentulon hankkimiseen. Monet heistä ovat
päässeet paremmin yhteisöissään näkyviin, kun heitä ei ole nähty pelkästään vammaisina vaan
kykenevinä monenlaisiin töihin rajoituksistaan huolimatta.
Forward Looking on aloittanut uuden työssäoppimistukimuodon (OJT), minkä kautta työnantajia
kannustetaan palkkaamaan yritykseensä tai järjestöönsä vammaisia.
Raportoijat: Hanna Mäkinen, mielenterveys- ja vammaistyön neuvonantaja
Johanna Tuominen, kehitysyhteistyöharjoittelija

1

Sopimuskohderaportti 1/2017
NP705 FL vammaistyön kehittäminen

12 henkilöä on aloittanut työssäoppimisjakson vuoden
ensimmäisen puolikkaan aikana ja 3 heistä ovat saaneet
työpaikan jakson päätyttyä. Lisäksi valistustyötä
vammaisuudesta ja vammaisten oikeuksista on tehty radioohjelmien kautta.

Näkövammainen Sagar Bista opettaa näkövammaista oppilastaan
Laxmeshwa Mahatia soittamaan sähkörumpuja Kathmandun
kurssitiloissa. Sagar on ollut harjoittelijana Forward Lookingilla ja
opettanut monia muitakin soittimia muun muassa näkövammaisille
koululaisille (kuva: Prajwaal Maharjan)

Alla kaksi esimerkkitarinaa hankkeen kautta apua saaneesta henkilöstä:
Sunita Shrestha on 33-vuotias nainen, joka
halvaantui toispuoleisesti 22-vuotiaana.
Sunita tapasi aviomiehensä Khil Bahadur
Shresthan kirkossa, jossa hän kävi
säännöllisesti. Hänen aviomiehensä ei
välittänyt Sunitan vammasta. Sunitan
vanhemmat eivät hyväksyneet aluksi Khiliä
aviopuolisoksi, sillä he olivat eri kastia.
Sunitan ja hänen miehensä avioliitto ei siis
ollut perinteinen. Sunita ja hänen veljensä
kävivät lapsena koulussa, kunnes Sunitaa
kiellettiin koulunkäynti, sillä hänen
vanhempansa eivät ajatelleet tytön kouluttamisessa olevan järkeä. Perheen taloudellinen tilanne oli
myös erittäin huono, joten Sunita keskeytti koulun ja hänen veljensä sai jatkaa koulunkäyntiä.
Nyt Sunita ja Khil ovat olleet 10 vuotta naimisissa ja heillä on kaksi poikaa, jotka käyvät koulua.
Khil työskentelee kodin läheisellä rakennustyömaalla.
Sunita Shestra sai hankkeen kautta vuohia, joita
kasvattamalla on voinut maksaa muun muassa omien
lasten koulunkäyntiä. (kuva: FL)
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Ennen hankkeen alkamista Sunitalla ei ollut mitään koulutusta eikä hän ollut osa kyläyhteisöään.
Hankkeen avulla Sunita sai vuohia, joita hän nyt kasvattaa. Hän on saanut rahaa lastensa
koulutukseen myymällä yhden vuohen ja kyläyhteisö arvostaa hänen tekemäänsä työtä. Hänen
aviomiehensä on nyt myös enemmän Sunitan tukena.

Santa Bahadur Kami kasvattaa nykyisin vuohia.
(kuva: FL)

Santa Bahadur Kami on 44-vuotias kuuro
ja naimaton mies, joka asuu äitinsä ja
veljensä kanssa. Hänen isänsä kuoli Santan
ollessa 5-vuotias. Nepalin tuhoisa
maanjäristys vuonna 2015 tuhosi Santan
kotitalon, ja nyt asuvat Santan veljen
rakentamassa pienessä talossa. Aiemmin
Santalla ei ollut työtä, ja hän vaelteli kylällä
toimettomana eivätkä perheenjäsenetkään uskoneet hänen kykenevän töihin. Hankkeen myötä Santa
sai vuohia, joita hän hoitaa nyt mielellään. Hänen äitinsä ja veljensä ovat iloisia Santan puolesta.
Tulevaisuudessa hanke auttaa Santaa kouluttautumaan vuohienhoitajaksi.
Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Loppuvuoden aikana Forward Looking jatkaa työtään samoilla toimintamuodoilla. Suunnitteilla on
myös koulutusta mehiläistenhoidossa sekä uuden henkilökohtaisen avustajan koulutuksen
aloittaminen. Lisäksi aikomuksena on kohdistaa valistustoimintaa vammaisuudesta myös kouluihin.
Kiitos tuestanne Nepalin vammaisten hyväksi! Työmme heidän hyväkseen on erityisen arvokasta ja
voimme nähdä suhtaumisen vammaisiin muuttuvan pikku hiljaa myös Nepalissa.

Maya Shrestra opettaa kuuroille nuorille naisille
ompelutaitoja Forward Lookingin tukemassa
keskuksessa. Maya itse on ollut aikanaan
oppimassa samoja taitoja kyseisessä paikassa.
(kuva: Prajwaal Maharjan)
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