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Forward Looking - vammaisten voimaannuttamisprojekti
Kumppani

Forward Looking

Hankkeen kuvaus
Suomen Lähetysseuran tukema DEP (Disabled Empowerment Project) toteutetaan
paikallisen kumppanin Forward Lookingin (FL) kautta. Forward Looking on
nepalilainen vammaistyötä tekevä kansalaisjärjestö.
Forward Looking on työskennellyt vammaisten ihmisten (esim. sokeiden, kuurojen ja
fyysisesti vammaisten) elämän muuttamisen eteen kahdeksassa eri läänissä, jotta he
voisivat elää ihmisarvoista elämää yhteisössä nauttien ihmisoikeuksista, oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta yhteiskunnassa, jossa he elävät. Näin ollen resurssit
keskittyvät vammaisten ihmisten voimaannuttamiseen. Vuonna 2016 FL:n työn
piirissä on ollut 312 vammaista henkilöä.
Vammaisille henkilöille tarjotaan mahdollisuus ammattikoulutukseen,
työllistymistukeen ja tarvittaessa lukutaidon saavuttamiseen. Oppisopimus-, pienyritys
ja osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksia kartoitetaan toimeentulon turvaamiseksi.
Valtaosa toiminnasta toteutuu piirikuntien omien vammaisjärjestöjen kautta.
Kathmandun toimintakeskuksessa järjestetään kursseja mm. ATK-taidoissa,
kampaamo- ja kauneusalalta, ammattimuusikko-opinnoista ja englanninkielessä.

Ganesh Khatri, Fyysisesti vammainen henkilö, istuttaa paulownia-puuta Gorkhassa

Raportoijat: Sara Dhakal ja Henrietta Heinonen
Kuvaajat: Forward Lookingin henkilökunta
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Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Forward Lookingin toiminta DEP (vammaisten voimaannuttamis) –projektissa
voidaan kategorisoida kolmeen osaan:
1) Ammatillinen koulutus, joka johtaa toimeentulon turvaamiseen (139
hyödynsaajaa)
Toimeentulon turvaamisen ohjelmassa on ollut eläinten hoitajuutta, kasvimaan
hoitoa, mehiläistarhausta ja paulownia-puun istutusta. 70 vammaista henkilöä sai
starttirahaa ja materiaaleja yrityksen perustamiseen tai toimeentulon turvaamiseen
muuten. 26 vammaista henkilöä sai paulownia-puun, josta voivat jatkosta saada
toimeentuloa puun pitkäiskäisyyden vuoksi esimerkiksi myymällä puuta
huonakalutarkoitukseen.
2) Kapasiteetin vahvistus (139 hyödynsaajaa)
Kapasiteetin vahvistusohjelmassa vammaisten henkilöiden kykyjä ja osaamista on
lisätty erilaisilla koulutuksilla, tutustumiskäynneillä, arvioinneilla ja säännöllisillä
seurantatapaamisilla. Yksi suosituimmista koulutuksista oli yrittäjyyskoulutus,
johon osallistui 36 osallistujaa eri puolilta maata. Muita koulutuksia oli mm.
musiikki-, ATK-, käsityö ja räätälöintikoulutus.

3)

Monitorointivierailu ja tietokonekoulutuksen päätösohjelma Palpassa

3) Oppisopimuskoulutus (8 hyödynsaajaa)
Oppisopimuskoulutuksessa on tällä hetkellä kahdeksan opiskelijaa. Kolme
ohjelmasta valmistunutta on saanut töitä.
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4) Vaikuttamistyö ja tietoisuuden lisääminen.
Vammaisia ihmisiä on voimaannutettu vaikuttamistyön, tietoisuuden lisäämisen ja
altistuksen ohjelmassa eri lääneissä. Vaikuttamis- ja tietoisuuden
lisäämisohjelman aktiviteetteja olivat muun muassa erilaiset radiomedian kautta
tuotetut projektit; raportointikauden aikana tehtiin 26 radio-ohjelmaa yhteistyössä
paikallisen radiokanavan kautta. Niitä lähetettiin kuudessa eri läänissä. Niiden
tarkoituksena oli lisätä vammaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja herättää huomiota
ja tukea heille. Muita aktiviteetteja olivat erilaisten teemapäivien juhlinta.
Esimerkiksi 3.12.2017 kansainvälisen vammaisten päivän juhlintaan ja
kulkueeseen osallistui 500 vammaista henkilöä ja heidän avustajiaan.
Lähetysseura on tukenut Forward Lookingia näiden toteuttamisessa ja tuki on ollut FL:n mukaan
motivoivaa ja laadukasta. Lähetysseuran harjoittelijat ovat myös olleet tukemassa Forward
Lookingin työtä kapasiteetin vahvistusohjelmassa.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
Vuonna 2016 FL:n työn piirissä on ollut 312 vammaista henkilöä. Heistä 139 on ollut
kapasiteetin vahvistusohjelmassa, 139 toimeentulon turvaamisen ohjelmassa ja 8
oppisopimuskoulutuksessa. Alla hyödynsaajan menestystarina.
Kishwor Thulung Taito: Musiikki-istrumentin soitto
Nimeni on Kishwor Thuling ja olen 29 vuotta. Olen kotoisin
Rasuwasta. Olen ollut likinäköinen syntymästä asti. Nyt opiskelen
kandidaatin tutkintoa. Lapsuuteni oli mukava ja perheen tukema.
Perheeni ammatti on maanviljely. Olemme riippuvaisia siitä. Kuitenkin
perheeni taloudellinen tilanne on heikko, siksi he eivät pystyneet
tukemaan opiskelujani täysin.
Oli kiva käydä koulua perheen lähesyydessä. Yhtenä päivänä sain kuitenkin ilmoituksen Dhulikhelista
Sanjeebani-koulusta. Koulu tarjosi stipendejä vammaisille henkilöille, mutta ei koko koulumaksun kattavaa
stipendiä stipendiä. Sain perheen ja koulun tuen ja läpäisin SLC:n (peruskoulun) ensimmäisessä luokassa, 67
%:n arvosanoin. Sen jälkeen jatkoin opiskeluja Kathmandussa. Arvosanani siellä olivat hyviä, siksi sain
stipendin Gorkha High Schooliin ja valmistuin sieltä keskinkertaisin arvosanoin.
Sen jälkeen minusta tuntui siltä että halusin tehdä jotain kehittääkseni taitojani, siten saisin töitä. Jos minulla
olisi kandidaatin tutkinto, saisin helpommin töitä. Etsin koulutusta. Sitten löysin Forward Lookingin. Tämä
järjestö tarjosi kapasiteetin vahvistus -, ammatillista - ja toimeentulon turvaamiskoulutusta. Tapasin Sher
Bahadurin, FL:n työntekijän päästäkseni koulutukseen. Hän ohjasi minut musiikin (octopad-soittimen)
instrumentinsoittokoulutukseen. Sain tilaisuuden opetella tämän soittimen soittamista puoli vuotta ja sen
jälkeen sain töitä Darbar Rodhi klubilta Lalitpurissa. Nyt ansaitsen 8000-10 000 rupiaa kuussa.
Haluan kiittää sydämellisesti Forward Lookingia, sen tiimiä ja tukijoita uranuurtamiseni mahdollistamisesta!
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Muita huomioita/viestit työn tukijoille
DEP-projekti on vaikuttanut merkittävästi projektissa mukana olleiden ihmisten
elämään. Myös asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan ovat muuttuneet. Kiitos yhteisistä
pyrkimyksistä solidaarisuuteen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla! On hienoa,
että myös valtio on alkanut ymmärtää asian vakavuuden.
DEP on Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöprojekti. Se on ollut konkreettinen
esimerkki, miten näyttää kristinuskoa käytännössä. Se on mahdollisuus palvella
vaikeassa todellisuudessa eläviä ihmisiä, jotka luultavimmin olisi ilman läsnäoloamme
jätetty jälkeen. Suurin osa tuen piirissä olevista asiakkaista on hinduja tai
buddhalaisia. Toki mukana on kristittyjäkin – tuen saamisen edellytyksenä ei
kuitenkaan ole uskonto.
Kaikki ovat aina hyvin kiitollisia tuesta, joka mahdollistaa avun. Koskettavaa on
erityisesti kiitollisuus siitä, että vammaisista, Nepalin yhteiskunnan syrjimistä
ihmisistä, välitetään.
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