Tule mukaan elämää mullistavaan projektiin

Elämäntaitoja ja taloustaitoja
Intian naisille
Yli neljäsosa Intian kaupunkiväestöstä asuu slummeissa. Joka kuukausi miljoona nuorta intialaista siirtyy
työmarkkinoille.Vaatimattomissa oloissa elää kasvava joukko ihmisiä, jotka tarvitsevat työtä. Osallistumalla Indoren elinkeinoprojektiin tuette nuorten ammattikoulutusta ja naisten taloudellisen osaamisen
kehittämistä. Autatte slummien asukkaita saamaan ammatin ja elinkeinon.

Missä toimimme?
Indoren kaupunki on Keski-Intiassa sijaitsevan Madhya Pradeshin osavaltion
kaupallinen keskus. Kaupunki on myös
koulutuksen keskus ja sinne saapuu paljon nuoria paremman elämän toivossa.
Teollistuminen on tuonut kaupunkiin
runsaasti väestöä eri puolilta maata, ja
kaupungin reunamille on syntynyt
useita slummeja. Peruspalvelut, kuten
puhtaan veden jakelu, terveydenhuolto
ja koulutusmahdollisuudet ovat slum-

alue :
päätoiminnot :
pääedunsaajat :
budjetti :

meissa riittämättömiä tai puuttuvat
kokonaan. Työttömiä on paljon, ja
pätkätöiden tai pienen palkkatulon
varassa elävien perheiden toimeentulo
on epävarmaa. Ilman työtä perheillä ei
ole varaa kouluttaa lapsiaan ja köyhyys
siirtyy sukupolvelta toiselle.
Yhteistyökumppaneinamme toimivat
paikalliset kansalaisjärjestöt ja asiantuntijaorganisaatiot, ruohonjuuritason
yhdistykset sekä valtion paikallishallinnon
eri yksiköt.

27 slummia, Indoren kaupunki, Intia
Nuorten ammattikoulutus sekä naisten
taloudellisen osaamisen kehittäminen
200 nuorta
20 000 euroa vuonna 2017

Kumppanuudet luovat uutta
• Suurin osa rahallisesta tuesta menee
nuorten ammattikursseihin. Women
on Wheels- yhteistyössä koulutamme mm. nuoria naisia ammattiautoilijoiksi
• Opetamme nuorille myös elämäntaitokoulutusta sekä keinoja vaikuttaa
yhteisössään
• Yhdessä muiden paikallistoimijoiden
kanssa autamme slummien ihmisiä
ylläpitämään osuuskuntia, joiden jäsenet säästävät rahaa yhteiseen kassaan, jakavat keskinäisiä lainoja ja joilla on myös omaa pientä yritystoimintaa sekä yhteydet paikallisiin
pankkeihin
• Järjestämme osuuskuntien jäsenille
koulutusta yritystoiminnan
hallinnosta ja taloudesta

Työn vaikutukset
Ammatti- ja elinkeinoprojektin kautta
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten valinnanmahdollisuudet lisääntyvät
ja elintaso nousee. Ammattikoulutus
tarjoaa paremmat tulonlähteet ja perheet voivat suunnitella tulevaisuutta
sekä huolehtia lastensa terveydestä
ja koulutuksesta. Kun arki ei ole enää
vain selviytymistä seuraavaan päivään,
ihmisillä on voimaa kehittää elinympäristöään sekä puolustaa omia ja lastensa
oikeuksia.
Tukemamme osuuskunnat toimivat
itsenäisille pienyrittäjille tukiverkostoina,

joilta yrittäjät voivat saada esimerkiksi
edullista lainaa. Osuuskuntien avulla uusi
yritys kykenee jatkamaan toimintaansa
yllättävissäkin tilanteissa eikä perhe
mene vararikkoon esimerkiksi lapsen
sairastuessa.
World Vision on tukenut Indoren
slummeissa kokonaisvaltaista kehitystyötä: parantanut ravitsemusta, terveyttä,
koulutusta, lastensuojelua sekä toimeentulomahdollisuuksia. Toimeentulo tuo
hyvinvointia kaikista köyhimmille perheille ja köyhyyden kierre katkeaa.

MITÄ WORLD VISION ON JO SAANUT AIKAAN INDORESSA?
• 12–23 kk lasten rokotesuoja on noussut 26 prosentista 79 prosenttiin.
• Alle 5-vuotiaiden ravitsemustilanne on parantunut, vuonna 2009 alipainoisia oli 50 prosenttia lapsista,
nyt 29 prosenttia.
• World Visionin kouluttamissa lastensuojeluyksiköissä toimii 430 aktiivijäsentä. Lastensuojeluyksiköt ovat saaneet
ratkottua lastensuojelurikoksia kuten vauvojen hylkäämisiä, lapsiavioliittoja ja kidnappaustapauksia. Lastensuojeluyksiköt tekevät paljon ehkäisevää työtä, kuten puhuvat lapsiavioliittoja ja lapsityötä vastaan.

“Suuri elämä on sitä, että pystyy koko ajan antamaan enemmän toisilleen,
osaamista, tukea, rahaa ja aikaansa”,
sanoi nairobilaisessa slummissa asuva
Rosemary. Hän on suomalaisten lahjoittajien tuella on rakentanut slummin yrittäjänaisille toimitilat ja teiniäideille turvakodin. Olemme saaneet seurata ihmeellistä tarinaa jo useamman vuoden, ja
moni suomalainen mediakin on vieraillut seuraamassa ihmeen kasvua.
Tätä suuren elämän ajatusta haluamme nyt viedä eteenpäin Intian Indoressa,
ja kutsumme sinut mukaan tukijaksi
vapaavalintaisella summalla. Kaikki tukijat
ovat tervetulleita osallistumaan myös

teemamatkalle (alustavasti kevät 2018),
jossa tapaamme intialaisia naisia, kuulemme heidän tarinansa siitä, miten tarjoamamme apu on muuttanut heidän,
perheiden ja yhteisön elämää. Se on takuulla ainutlaatuinen ja vaikuttava matka
Intiaan, joka voi muuttaa sinunkin
elämäsi.
Jos saamme mukaan 100-200 naista,
jotka kaikki lahjoittavat satasen tai enemmän, tavoitteemme täyttyy nopeasti.
Näillä varoilla koulutamme 200 naista ja
nuorta, ja muutamme heidän elämänsä
pysyvästi parempaan. Olethan yksi meistä! Ja kutsu ystäväsi mukaan
hankkeeseen.

Timanttipesula on yhteisö, joka haastaa sijoittamaan elämänsä tärkeimmät
pääomat, rahan, ajan ja talentin parhaalla mahdollisella tavalla. Timanttipesulan puitteissa järjestämme myös
luentoja, tilaisuuksia ja valmennuksia.
Näitä samoja taitoja haluamme
lahjoittaa myös niille, jotka elävät
kaikkein vaikeimmissa ja köyhimmissä
olosuhteissa.
Facebook: Timanttipesula
Blogi: unnalehtipuu.com
Kirja / e-kirja: Timanttipesula – sijoita
elämäsi fiksusti (Talentum 2016)

Näin lahjoitat:
1) Tee lahjoituksesi tilille FI3280001570768136, viiitteeksi 269540
2) Lähetä saman tien yhteystietosi World Visionille (nimi, osoite, e-mail,
puhelinnumero) meilitse, ja kerro olevasi kerro olevasi Timanttipesulahankkeen tukija
3) Tykkää Facebook-sivua (“Elämäntaitoja Indoreen”), jonka kautta
tiedotamme tapahtumista.
Lisätietoja voit kysyä myös: unna.lehtipuu@klaani.com.
Rahankeräyslupa/ Penninginsamling: POL-2015-7722.
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