
Rugpjūčio mėnesį aplankėme „Humana People to People Baltic“  ir „Humana Second Hand Fundraising 

Projects“  remiamus projektus Zambijoje ir Zimbabvėje, kuriuos įgyvendina šių valstybių „Humana“ 

organizacijos ir Humana People to People federacijos biuras. 

Vizito metu aplankyta:  

-  2 epidemijų kontrolės projektai; 

-  4 bendruomenių vystymo ir pagalbos vaikams projektai; 

-  Mokytojų rengimo koledžas; 

-  Jaunųjų ūkininkų klubas; 

-  Humana People to People klinika; 

-  Murghwi bendruomenės centras; 

-  Federacijos biuras. 

P R O J E K T Ų  V E R T I N I M O  V I Z I T A S .  2 0 1 9 - 0 8 - 2 0 — 2 0 1 9 - 0 8 - 2 8  

Humana projektai. Zambija ir Zimbabvė 

EPIDEMIJŲ KONTROLĖ 

TCE LUSAKA. ZAMBIJA 

Projektu  stabdomas ŽIV plitimas sostinėje Lusakoje.   

Atliekami ŽIV testai, infekuotieji nukreipiami gydymui. 

2019 m. sausio-birželio mėn. buvo testuoti 2995 asmenys. 884 nustatytas  ŽIV virusas.  

873 nukreipti gydytis į valstybines Zambijos sveikatos institucijas. 

 

Vizito metu susitikome su projekto lyderiu ir sveikatos agentais, kurie vizituoja rizikos grupėje esančius 

asmenis ir bando juos įtraukti į testavimo procedūrą. Lankydami Lusakos priemiesčių gyventojus, bendra-

vome su 2 ŽIV infekuotais asmenimis, kurie papasakojo apie dalyvavimą projekte.  

„Visai neseniai pasijutau blogai. Projekto darbuotojai įkalbėjo mane pasitikrinti sveikatą ir sužinoti, ar ne-

sergu ŽIV. Dabar, net ir išgirdęs baisią diagnozę, nepasiduodu, geriu vaistus, auginu sūnų ir užsiimu mėgs-

tama kirpėjo veikla”, —  sako projekto dalyvis Paulas. 

Paulas su sūnumi ir sveikatos agente, dirbančia su infekuotaisiais  Projekto komanda ir DAPP Zambija atstovai 
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CHILD AID. ZAM FAM. ZAMBIJA 

Projekto tikslai:  

A) gerinti našlaičių ir pažeidžiamų vaikų, gyvenančių su ŽIV infekuotais šeimos nariais, ar sergančių ŽIV, 

priežiūrą ir atsparumą;  B) stiprinti vaikų, šeimų ir bendruomenių atsparumą  

socialiniams ir ekonominiams sunkumams. 

Vykdant projektą tikrinama vaikų sveikata, stiprinamos bendruomenės, remiamos mokyklos. Vizito 

metu aplankėme sveikatos  patikros punktą, šeimą su projekto darbuotojų prižiūrimais ŽIV infekuotais 

vaikais. Apžiūrėjome projekto lėšomis atnaujinamą pradinę mokyklą. Susitikome su Katubos vietos 

veiklos grupės nariais, kurie gauna paramą bendruomenės užimtumui didinti ir žemės ūkiui.   

HOPE BINDURA/SHAMVA. ZIMBABVĖ 

Tikslas — remti ŽIV, tuberkulioze ir vėžiu sergančius žmones.  

Projektu stabdomas epidemijų plitimas. Vykdomas ne tik sergančiųjų identifikavimas, bet ir visuomenės 

švietimas, stiprinama kaimo bendruomenių ekonominė padėtis, skatinamas gyventojų užimtumas. 

Projekto aprėptis 42 000 žmonių. 

Vizito metu aplankėme projekto administraciją-darbuotojų mokymo centrą. Susitikome su moterų bend-

ruomene. Apžiūrėjome projekto lėšomis remiamą mokyklą, kuri be mūsų paramos sunkiai galėtų įsigyti 

suolų ir mokymo priemonių. 

Bendruomenės centras Projekto lėšomis remiama mokykla 

BENDRUOMENIŲ IR ŠEIMŲ VYSTYMAS  

Katubos vietos veiklos grupė Eilė prie sveikatos tikrinimo punkto 
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„FRONTLINE“ INSTITUTAS. ZIMBABVĖ 

Projekto tikslas - ruošti projektuose dirbančius Humana People to People darbuotojus, kurie taptų pro-

jektų lyderiais, dalintųsi patirtimi savo bendruomenėse ar dirbtų administracinį darbą Federacijoje.  

Institute mokosi 240 studentų iš Afrikos, Azijos, Europos ir Pietų Amerikos. Kursai apima Humanos 

judėjimo istoriją, projektų vadybos pagrindus. Daug dėmesio skiriama praktinėms žinioms, ypač žemės 

ūkiui. Studijų trukmė — 1 metai.   

PARAMA ŠAMVOS IR BINDUROS REGIONŲ BENDRUOMENĖMS. ZIMBABVĖ 

Vykdant „Child Aid — Bindura / Shamva“ projektą teikiama parama šeimoms, vaikams ir bendruome-

nėms. Jis yra vienas iš 4 bendruomenių vystymo projektų, kartu įgyvendinamų „Child Aid Zimbabwe“ 

programoje.  

Projekto tikslai: Šeimų finansinės gerovės stiprinimas, tvari aplinka ir žemės ūkis, Maisto apsauga, Bend-

ruomenės narių sveikata. Iš viso joje yra 13 166 registruotų šeimų. 

Vizito metu aplankėme vietos veiklos grupę, kurios nariai gauna paramą savo veiklai ir žemės ūkiui. 

Instituto studentai, DAPP Zimbabwe ir Humana Baltic atstovai Instituto studentai ir dėstytojai 

DAPP Zimbabwe atstovė Ruth Makumbe (centre) ir projekto dalyviai Ūkininkas savo „Climate Change Centre“ ūkyje,  kuriame naudoja 

daug nebereikalingų atliekų.  
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VAIKŲ MIESTELIS „MBALAMBAYAMA“. ZAMBIJA 

Projekto tikslas: rūpintis vaikais „iš gatvės“ ir suteikti jiems įgūdžių, leidžiančių gyventi sveiką ir kokybiš-

ką gyvenimą. 

Vykdant projekto veiklas siekiama suteikti pagrindinį išsilavinimą pažeidžiamiems vaikams iš aplinkinių 

bendruomenių ir padėti jiems įgyti profesinių įgūdžių. 

2019 m. „miestelyje“ mokėsi: 35 pradinių klasių mokiniai, 242 1-6 klasių mokiniai, 185 7-9 klasių mokiniai; 

60 profesinių įgūdžių mokymo dalyvių; 35 vaikai našlaičiai. 

Vizito metu aplankėme „miestelį“, kuriame vyksta pamokos ir praktiniai užsiėmimai. 

Vaikai gali mokytis amatų Sode kiekvienas moksleivis turi savo lysvę, kurioje augina daržoves. 

Mokytojų rengimas 

MKUSHI MOKYTOJŲ RENGIMO KOLEDŽAS. ZAMBIJA 

Projekto tikslai: rengti kaimo mokyklų 1-7 klasių mokytojus, kurie savo mokiniams suteiktų praktinių 

kasdienio gyvenimo įgūdžių.  

Mokydamiesi studentai veda pamokas kaimyninės mokyklos moksleiviams, mokosi dirbti sode, augina gy-

vulius, turi autobusą, kuriuo reguliariai vyksta po įvairias kaimo bendruomenes Zambijoje bei kitose vals-

tybėse. 

Lankydamiesi koledže turėjome galimybę dalyvauti  pamokoje, išvysti patalpas ir sodininkystės veiklą. 

Praktinis užsiėmimas — pamoka moksleiviams Autobusas, kuriuo studentai vyksta lankyti kaimo bendruomenių 
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JAUNŲJŲ ŪKININKŲ KLUBAS. ZAMBIJA 

Projekto tikslas — skatinti jaunus žmones užsiimti žemės ūkiu ir išmokyti juos pagrindinių įgūdžių.   

Projektas padeda ūkininkams prisitaikyti prie aplinkosauginių reikalavimų, naudoti naujas žemės ūkio 

technologijas, ir įsigyti ūkininkavimo priemonių. Taip pat skatinamas ūkininkų bendradarbiavimas, jungi-

masis į klubus. Padedama jiems susirasti rinką savo produktams.  

Vizito metu aplankėme ūkį, kurio savininkas ūkininkauja vieno hektaro plote, parduoda savo produktus 

vietinėje rinkoje ir už projekto lėšas yra įsigijęs priemonių.  

MURGHWI BENDRUOMENĖS CENTRAS. ZIMBABVĖ 

Greta Federacijos biuro įsikūrusiame bendruomenės centre vykdoma žemės ūkio veikla, kuria užsiimti  

kviečiami kaimyninės bendruomenės nariai. Žmonės čia gali užsiauginti daržovių, vaisių.  

Vizito metu apžiūrėjome kiaulių ūkį, mangų medžius, augalus.   

 

Laistymo įranga Produkcijos pavyzdžiai. Žemės riešutai.  

Kiaulių ūkis Centro darbuotojai 

PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI 
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HUMANA PEOPLE TO PEOPLE KLINIKA. ZIMBABVĖ.  

 

Vizituojantys gydytojai tikrina Humana projektų darbuotojų sveikatą Angoloje, Bisau Gvinėjoje, Zambijoje, 

Pietų Afrikos Respublikoje ir Zimbabvėje. Projekto metu tikrinama su vietiniais gyventojais dirbančių  

kolegų sveikata, jiems suteikiama informacijos, kaip apsaugoti savo sveikatą.  Klinikos medikai taip pat  

tikrina federacijos biuro darbuotojų sveikatą,  tačiau ligoniai čia nėra hospitalizuojami, tik nukreipiami į 

valstybines sveikatos įstaigas.  

Vizito metu apžiūrėjome klinikos patalpas ir įrangą.   

Diagnostikos įranga Klinikos patalpos 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE FEDERACIJOS BIURAS. ZIMBABVĖ  

Federacijos biuras įsikūręs Šamvos regione, kiek daugiau nei 80 km nuo sostinės Hararės. Idėją įkurti biurą 

ne sostinėje, o gamtos apsuptyje kaimiškoje vietovėje padiktavo darbuotojų norai būti kuo arčiau pačių 

projektų vietos ir bendruomenių. 

Darbuotojai turi sąlygas gyventi ir dirbti biure.  Dauguma darbuotojų — vietiniai Zimbabvės gyventojai, 

„Frontline“ instituto absolventai ir komandiruoti kolegos iš Europos. 

Biuro patalpos. Pagrindinis pastatas Vaizdas iš pagrindinio pastato 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE FEDERACIJOS BIURAS  

Daugiau apie mūsų projektus humanabaltic.lt ; Facebook Humana People to People Baltic  
Instagram humanabaltic ; LinkedIn Humana People to People Baltic  

http://humanabaltic.lt
https://www.facebook.com/HumanaBaltic/
https://www.instagram.com/humanabaltic/
https://www.linkedin.com/company/1504345

