
Kviečiame susipažinti su vystomojo bendradarbiavimo projektų dalyviais, kuriems Humana organizacija padėjo  

pagerinti sveikatą, socialinę padėtį ir suteikė daugiau galimybių profesinėje srityje. 

Pirmojo 2020 m. leidinio herojai: Adžajus Dodžija, mokytojas nedidelėje kaimo mokykloje Indijoje;  Nikki ir Meena, Indi-

jos Moterų teisių gynimo, užimtumo ir verslumo skatinimo programos dalyvės; laosietis – Mai, bandantis  

pasveikti nuo tuberkuliozės.    
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Mokytojas – švietimo sistemos ašis Indijoje. Adžajaus Dodžijos istorija 

Pirmoji darbo diena, ko gero, vienas sunkesniųjų gyvenimo išbandymų daugelio profesijų atstovams. Kai 39-erių  

mokytojas Adžajus Dodžija pirmą kartą įėjo į klasę Amlos kaime, Madžja Pradešo rajone Indijoje, joje sėdėjo vos 6-7  

vaikai, vietoje 40-ies, įrašytų registre. 

2015 m. Adžajus baigė dvejų metų trukmės Humana People 

to People India mokytojų rengimo programą, kurios tikslas – 

ilgalaikis pradinių klasių mokinių mokymosi rezultatų gerini-

mas, vykdant tikslinį mokymą, orientuotą į veiklų įvairovę 

mokykloje.  

2019 m. Humana People to People India mokytojų rengimo 

programai NeTT sukako 10 metų. Programą iki šiol baigė dau-

giau nei 10 000 mokytojų, iš kurių daugelis šiandien, kaip ir 

Adžajus, padeda vaikams gauti kokybišką išsilavinimą.  

„Mano nuomone, turime išlaikyti moksleivių susidomėjimą 

žiniomis, jei norime grąžinti juos į mokyklą. Kadangi dau-

gelis vaikų praleido pamokas žaisdami su savo draugais, 

nusprendėme sukurti jiems geresnę aplinką žaisti mokyklo-

je. Mano mokymas, susietas su žaidimo metodais, buvo 

ypač naudingas siekiant šio tikslo. Šiandien visi klasės mo-

kiniai lanko pamokas ir pastebimai pagerino savo rezulta-

tus“, – su pasididžiavimu pasakojo mokytojas.   

„Aš žinojau, kad vaikai kaimuose mokyklos nelanko dėl 

tėvų  priežiūros trūkumo, tačiau, nepaisant to, kad esu iš 

netoliese esančios bendruomenės, net nesitikėjau tokio 

masto“, – prisimena Adžajus. 

Priėmus progresyvius teisės aktus, tokius kaip Teisės į švieti-

mą įstatymas, Indija nuėjo ilgą kelią užtikrindama visuotinį 

pradinį išsilavinimą visiems šalies vaikams. Tačiau iššūkių vis 

dar gausu ir jie neapsiriboja vien mokyklos nelankančių vaikų 

problema. Remiantis naujausiais duomenimis, daugiau nei 

50 proc. penktokų iš kaimo mokyklų nemoka sklandžiai per- 

skaityti tekstų iš 2-os klasės standartinio vadovėlio ir negali 

išspręsti pagrindinių matematikos uždavinių. 
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Moterys, kovojančios už savo teises Indijoje  

Indija yra viena iš sparčiausiai ekonomiškai besivystančių šalių, 

tačiau jos reputaciją vis dar temdo prastos moterų teisių padė-

ties šešėlis. Moterims čia vis dar sunkiau nei vyrams siekti išsi-

lavinimo, įsitraukti į darbo rinką ar galiausiai – dėvėti vakarie-

tiškus drabužius. Tačiau pamažu Indijos institucijos ir jaunoji 

visuomenės karta suprantą šią problemą ir moterų padėtis 

šalyje gerėja.  

Humana Indijoje, Radžasthano, Harjanos, Utar Pradešo ir 

Madhja Pradešo valstijose vykdo Moterų teisių gynimo, užimtu-

mo ir finansinio raštingumo didinimo programą. Programos da-

lyvės, baigusios verslumo, lyderystės bei pasitikėjimo savimi 

skatinimo kursus, įgunda efektyviai valdyti finansus ir laisvai 

naudotis valstybės teikiamomis paslaugomis. 

35-erių Meenu baigė Humana verslumo kursus,  

savo namuose prekiauja bakalėjos gaminiais ir tuo 

pačiu metu prižiūri vaikus. 

Laosas yra Pietryčių Azijos šalis, kurioje labiausiai paplitusi 

tuberkuliozė. Vidutiniškai tuberkulioze Laose serga 182 žmo-

nės iš 100 000, o iš jų miršta net 53. 

Humana Laose įgyvendina tuberkuliozės prevencijos projektą ir 

siekia informuoti gyventojus apie šią ligą, aptikti jos simptomų 

turinčius žmones ir nukreipti juos ištirti į sveikatos centrus.  

Laosietis Mai gyvena atokiame vienkiemyje. Per visą 

gyvenimą jis nė karto nesilankė  pas gydytojus,  nebu-

vo girdėjęs apie tuberkuliozę, nors jau du mėnesius 

kosėjo. 

2019 m. jo namuose apsilankė Humana projektų ko-

ordinatorius, kuris pastebėjo, kad žmogus pernelyg 

sulysęs ir turi tuberkuliozės simptomų. Nustačius 

tuberkuliozę,  Mai pradėjo gydymo kursą ir sveiksta. 

19-metė Nikki siuvinėja tėvų namuose, Gariboro mieste. 

Mergina savo užrašų knygoje jau turi daugiau nei 50-ies 

klientų užsakymus ir netrukus tikisi palikti tėvų namus ir 

atidaryti savo dirbinių parduotuvę. 

2019 m. mokymuose dalyvavo 150 tūkst. moterų, iš kurių 6000 

pradėjo savo verslą, 30 tūkst. dalyvių atsidarė banko sąskaitas, 

leidžiančias joms naudotis valstybės teikiama finansine parama.   

Laoso žmones vargina tuberkuliozė  

„Kosulys dingo. Manęs nebepykina, galiu mėgautis  

maistu ir puikiai miegoti!“, – džiaugėsi vyras. 


