Γκοραγκάτ:
Ένα κέντρο απασχόλησης
για τα παιδιά

Εισαγωγή
Τη σχολική χρονιά 2017-2018 καλέσαμε
όλα τα σχολεία της Ελλάδας να συμμετέχουν στην ενέργεια «Η δύναμη είναι
στο χέρι σου», με στόχο να χτίσουμε
ένα κέντρο εκπαίδευσης και απασχόλησης για τα παιδιά της περιοχής Γκοραγκάτ στο Μπανγκλαντές.

Εργασίες κατά την κατασκευή
του Κέντρου Ανάπτυξης Παιδιού.
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Η κατάσταση πριν
από την έναρξη του έργου
H περιοχή Γκοραγκάτ είναι μία από τις
φτωχότερες περιοχές στο βόρειο Μπαγκλαντές. Τα παιδιά, λόγω της κατάστασης αναγκάζονται να εγκαταλείψουν
το σχολείο, καθώς οι γονείς τους τις
περισσότερες φορές δεν είναι σε θέση
να πληρώσουν τα σχολικά δίδακτρα (η
εκπαίδευση δεν είναι δωρεάν) ή χρειάζονται τη βοήθειά τους στις οικιακές ή
άλλες εργασίες.
Το προηγούμενο Κέντρο Ανάπτυξης
Παιδιού ήταν μια πρόχειρη κατασκευή
από κασσίτερο, ξύλο και ξύλα μπαμπού,
με αποτέλεσμα οι γονείς να μην αισθάνονται ασφαλείς να αφήσουν τα παιδιά
τους εκεί, λόγω της κακής κατασκευής.
Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ούτε η ίδια
η διοίκηση του κέντρου ανάπτυξης δεν
παρότρυνε τους γονείς να φέρουν τα
παιδιά τους.

Το προηγούμενο
Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού.
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Τι κάναμε
Στο συγκεκριμένο κέντρο, τα παιδιά
έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες σε ένα
ασφαλές περιβάλλον. Παράλληλα, ενημερώνονται για το πώς να προστατευτούν από απαράδεκτες πρακτικές, όπως
ο γάμος σε παιδική ηλικία και η παιδική
εργασία. Είναι ένας χώρος με πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και σε
ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, τα παιδιά πλέον
μπορούν να αναπτύξουν σημαντικές
γνώσεις και ερεθίσματα για τη μετέπειτα ζωή τους.

Το νέο Κέντρο
Ανάπτυξης Παιδιού.
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Πώς το κάναμε
Χάρη σε εσάς τους εκπαιδευτικούς,
αλλά και τους μαθητές, για ακόμη μία
φορά, τα καταφέραμε μέσω του προγράμματος «Η δύναμη είναι στο χέρι
σου», το οποίο πλέον πραγματοποιείται
κάθε χρόνο, υλοποιώντας σημαντικά
έργα για συνανθρώπους μας που το
έχουν ανάγκη.
Για ακόμη μία φορά, λάβαμε από τους
μαθητές στην Ελλάδα εκατοντάδες
συγκινητικά μηνύματα, τα οποία ταξίδεψαν στη μακρινή Γκοραγκάτ!
Σας ευχαριστούμε πολύ!

Εικαστικό προώθησης για το βραχιολάκι
«Η δύναμη είναι στο χέρι σου».
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Τα οφέλη
του έργου
Το έργο που υλοποιήθηκε έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινότητα. Πρώτα
από όλα, έχουν πλέον πρόσβαση πάνω
από 250 μαθητές στο κέντρο ανάπτυξης. Παράλληλα, το κέντρο ανάπτυξης
θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από
κατοίκους της κοινότητας ως χώρος για
συναντήσεις και κοινωνικές συναθροίσεις. Η ενημέρωση των γονέων και η
αναγνώριση της αξίας της εκπαίδευσης
θα συμβάλει ώστε να μειωθούν οι παιδικοί γάμοι.
Επιπλέον, μέσα από διάφορα προγράμματα ενημέρωσης που πραγματοποιούνται στο κέντρο ανάπτυξης, επωφελούνται έμμεσα γυναίκες, καθώς και
περιθωριοποιημένοι άνθρωποι. Όλα
αυτά γίνονται πράξη μέσω συναντήσεων ευαισθητοποίησης, αλλά και σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι
άνθρωποι της Γκοραγκάτ έχουν ήδη
αρχίσει να γνωρίζουν έναν διαφορετικό
τρόπο ζωής και ευημερίας.

Εσωτερική όψη του νέου
Κέντρου Ανάπτυξης Παιδιού.
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Χρονοδιάγραμμα
έργου
Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται αρχές Απριλίου του 2019 και το αρχικό
πλάνο ήταν να ολοκληρωθεί γύρω στα
τέλη Ιουλίου του 2019. Υπήρξαν όμως
κάποιες καθυστερήσεις σε σχέση με
τον αρχικό προγραμματισμό, διότι στο
Μπαγκλαντές σημειώθηκαν καταστροφικές πλημμύρες, καθιστώντας αδύνατο να ολοκληρώσουν το έργο μέσα
στον Ιούλιο. Τελικά το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κοινότητα
μέσα στο διάστημα του τελευταίου
τριμήνου του 2019.

Εργασίες κατά την κατασκευή
του Κέντρου Ανάπτυξης Παιδιού.
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Συνολικό
κόστος έργου
Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από την μαθητική ενέργεια της
ActionAid «Η δύναμη είναι στο χέρι
σου» κινητοποιώντας εκπαιδευτικούς
και μαθητές είναι 9.741,30€.
Το συνολικό κόστος της κατασκευής
του Κέντρου Ανάπτυξης Παιδιού στην
Γκοραγκάτ στο Μπαγκλαντές κόστισε
7.792,80€.
* Σε κάθε δωρεά για κάποιο έργο σε
κοινότητα της ActionAid το 20% αφορά σε λειτουργικά έξοδα των εργαζομένων και του γραφείου μας.

Το νέο Κέντρο
Ανάπτυξης Παιδιού.
11

Προσωπικές ιστορίες
από τη Γκοραγκάτ

«Πριν, υπήρχε μόνο μια κατεστραμμένη
αίθουσα. Δεν μπορούσαμε να κάτσουμε
εδώ όταν έβρεχε. Αλλά τώρα μπορούμε!
Υπάρχει πλέον χώρος για να διαβάζουμε,
να συναντιόμαστε με τους φίλους μας και
να παίζουμε.»
Shohona, Μαθήτρια

«Σε αυτό το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού, τα
παιδιά μπορούν πλέον να κάθονται με άνεση. Υπάρχουν δέντρα γύρω από τον χώρο,
και έτσι μπορούν να διαβάζουν εδώ και να
ξεκουράζονται στη σκιά των δέντρων. Υπάρχει πλέον και ένα μεγάλο προαύλιο μπροστά
από το κέντρο. Τα παιδιά τώρα έχουν ένα
καλό περιβάλλον για μάθηση. Ακόμα και τα
παιδιά από τις ευρύτερες περιοχές θα επωφεληθούν από αυτό. Το επίπεδο της εκπαίδευσης θα ανέβει.»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε εδώ
το καινούργιο Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού.
Τώρα τα παιδιά μας θα έχουν ένα σωστό
περιβάλλον για να διαβάζουν, και εύχομαι
ότι θα τα βοηθήσει να είναι πιο συγκεντρωμένα. Ελπίζουμε ότι το Κέντρο Ανάπτυξης
Παιδιού θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός
καλύτερου περιβάλλοντος. Επίσης μας χαροποίει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε
αυτόν τον χώρο για συναντήσεις και άλλες
σχετικές δραστηριότητες της κοινότητας.»

Abdur, Διευθυντής

Nurunnahar, Επικεφαλής Γυναικών
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Σας ευχαριστούμε πολύ
που είστε δίπλα μας!

