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HANKESUUNNITELMA vuosille 2010 - 2012    

Huom! Katso hankesuunnitelman täyttöohje Hakuoppaasta tai internetistä osoitteesta: http://global.finland.fi/jarjestoille/


x
uusi hanke
jatkohanke, merkitse UM:n hankekoodi 24114601, alkamisvuosi 2007
x
hankkeen taustalla muita yhteistyövaiheita, vuosina 1990 - 2006

hankkeen valmisteluun on saatu UM:n 
hankevalmistelumatkatukea, vuonna________


Järjestö:

1. Hankkeen perustiedot 

1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimi

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto -Agroforststudenternas förbund, MMYL ry

1.2 Hankkeen nimi suomeksi

Maaperän parantaminen ja aavikoitumisen ehkäiseminen Lawrassa

1.3 Hankkeen nimi englanniksi

Improving soil and avoiding desertification in Lawra

1.4 Hankkeen nimi mahdollisella muulla kielellä


1.5 Hankkeen sijainti (maa, maakunta, kylä/kunta)
Ghana, Upper West Region, Lawra district

1.6 Yhteistyökumppanin nimi

Lawran seudun pienviljelijöiden edustajien ja paikallisten maatalousneuvojien muodostamat toimikunnat 

1.7 Yhteistyökumppanin yhteystiedot

Yhteyshenkilö Eric Kaliebu, MOFA, P.O.Box 47, Lawra, Upper West Region, Ghana

1.8 Yhteistyökumppanin hankkeesta vastuulliset henkilöt sekä heidän yhteystietonsa, jos eri kuin yhteistyökumppanin yhteystiedot
Maatalousministeriön neuvojat Eric Kaliebu ja Mercy Saanuo, P.O.Box 47, Lawra, Upper West Region, Ghana

1.9 Yhteistyökumppanin ja/tai hankkeen mahdollisten kotisivujen osoite


1.10 Hankkeen suunnitellut aloitus- ja päättymisajankohdat
1.1.2010 – 31.12.2012



Vastaa seuraavaan kysymykseen sekä täytä budjettitiivistelmä (1.13) vasta, kun olet vastannut muihin kysymyksiin.

1.11 Hankkeen perusidean tiivistelmä. Kirjoita tähän lyhyesti (max. 700 merkkiä) ongelma, johon hankkeella pyritään vaikuttamaan, hankkeen välitön tavoite, sekä konkreettiset toimenpiteet, jotka sen saavuttamiseksi on tarkoitus tehdä.

Hankkeella ehkäistään maaperän köyhtymistä ja parannetaan paikallisväestön ruokaturvaa ja ravitsemustilannetta. Välitön tavoite on vähentää maastopaloja ja niiden aiheuttamia tuhoja, vähentää eroosiota ja parantaa maaperän ravinnetasoa ja tuottavuutta.

Kyläläiset koulutetaan torjumaan eroosiota rakentamalla eroosiota ehkäiseviä harjanteita pelloilleen, ehkäisemään maastopaloja niittämällä helposti syttyvää heinää ja sammuttamaan syttyneet palot. Maaperää parannetaan tukemalla ravinteita sitovien palkokasvien viljelyä ja kouluttamalla lannan ja kompostin käytöstä ravinteena pelloilla. Kyliin hankitaan eroosion ja palojen torjuntaan ja maaperän parantamiseen tarvittavia välineitä.

1.12 Jos kysymyksessä on jatkohanke, kerro tässä hankkeen tähänastisten vaiheiden keskeiset tulokset.

Hanke alkoi vuonna 2007 kolmessa Lawran alueen kylässä laajentuen seuraavana vuonna kahteen lähikylään. Kylissä on muodostettu neljä ryhmää kyläläisten oman kiinnostuksen mukaan: eroosion torjuntaryhmä, maaperän viljavuuden parannus/soijankäyttöryhmä, maastopalojen torjuntaryhmä sekä puiden suojeluryhmä. Kaikkia ryhmiä on koulutettu omassa asiassaan. Lisäksi kylään on ostettu yhteiseen käyttöön työkaluja, joita voi hyödyntää kaikissa toiminnoissa. Ryhmiin kuuluvat kyläläiset ovat panneet oppimansa käytäntöön, minkä seurauksena maastopalot ja maaperäeroosio ovat vähentyneet. Satoa on saatu hyvin, mikä kertoo maaperän parantuneesta ravinnetilanteesta. Puita osataan suojata eläimiltä, eikä niitä kaadeta vastuuttomasti. 

Lisäksi jokaisessa kylässä kolme kyläläistä kuuluu hankekoordinaattorien ja paikallisen maatalousneuvojan kanssa hankekomiteaan, jotka yhteisissä tapaamisissa suunnittelevat käytännön toteutusta ja vaihtavat kokemuksia. 


1.13 Budjettitiivistelmä

vuosi     
2010
2011
2012
Järjestön omarahoitus
1755
1755
1755
Haettava hanketuki
9945
9945
9945
Kulut yhteensä
11700
11700
11700

1.14 Hankkeen mahdollinen muu rahoitus. Jos hanke saa muuta rahoitusta, mainitse rahoituksen määrä ja lähde.
Määrä
Lähde










2. Yhteistyökumppani ja kumppanuus

2.1 Millä perusteella yhteistyökumppani on valittu?

Lawran seutu on Ghanan köyhintä aluetta, joten hankkeella tuetaan maan köyhimpiä ja vähäosaisimpia ihmisiä. Alue on myös hyvin eroosioherkkää ja maaperä köyhtyy ja jää helposti ilman kasvipeitettä intensiivisen viljelyn ja kasvipeitteen palamisen vuoksi. Eroosio, metsäpalot ja maaperän köyhtyminen ovat kyläläisten itsensä keskeisimmiksi tunnistamia ongelmia, joiden ratkaisemiseen he toivovat suomalaisen kumppanin tukea. Kyläläiset nimesivät kyseiset ongelmat suurimmiksi ongelmikseen paikallisten maatalousneuvojien tekemässä selvityksessä vuonna 2009.

Aikaisempi yhteistyö hankkeen koordinaattoreiden (Kaliebu ja Saanuo), MOFAn (Ministry of Food and Agriculture) ja alueen viljelijäryhmien kanssa on toiminut erittäin hyvin jo kahdenkymmenen vuoden ajan, ja haluamme jatkaa kumppanuutta heidän kanssaan. Paikallisina yhteyshenkilöinä ja hankekoordinaattoreina hankkeen alusta asti toiminut Kaliebu ja 90-luvulla mukaan tullut Saanuo ovat todella motivoituneita, minkä vuoksi haluamme jatkaa samojen koordinaattoreiden kanssa. Hankkeen aikaisemmissa vaiheissa mukana olleet kylät ja pienviljelijäryhmät ovat olleet myös hyvin sitoutuneita hankkeisiin, joiden avulla he ovat pystyneet parantamaan toimeentuloaan. Eri hankkeet ovat toimineet eri kylissä toisaalta kyläläisten oman kiinnostuksen ja tarpeen perusteella, ja toisaalta, jotta hankkeiden hyödyt eivät keskittyisi vain muutamaan kylään.

Hankkeeseen tullaan ensimmäisenä vuonna valitsemaan kolme kylää, ja toisena vuonna vielä kaksi kylää lisää. Kylät tullaan valitsemaan kyläläisten tarpeen ja hanketta kohtaan osoittaman motivaation mukaan. Kylien tulee sitoutua hankkeeseen yhteisellä päätöksellä ja päättää keskuudestaan 3 henkilöä (mielellään vähintään 1 nainen), jotka edustavat kyläläisiä hankkeen kyläkomiteassa, jossa muina jäseninä ovat hankkeen yhteyshenkilöt Kaliebu ja Saanuo sekä kylän alueella toimiva maatalousneuvoja. Paikalliset koordinaattorit ovat kartoittaneet alueen kylistä ne, joissa eroosion, aavikoitumisen ja maaperän köyhtymisen torjunnan tarve on suurin. Tätä tietoa tullaan käyttämään hyväksi kylien valinnassa. Lisäksi hankkeeseen osallistuvilta kyliltä, ryhmiltä ja ihmisiltä vaaditaan sitoutumista hankkeen tavoitteisiin ja suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Näin voidaan valita hanketta todella tarvitsevat ja motivoituneet kylät ja ryhmät. Vaatimalla koko kylää sitoutumaan hankkeeseen ja tekemään yhteisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta, varmistetaan myös, ettei hankkeeseen, sen toimiin tai välineisiin kohdistu ilkivaltaa tai vastustusta.

Hanketta toteuttamaan muodostetaan kuhunkin hankekylään kyläkomitea, jossa on 3 edustajaa kylästä, hankekoordinaattorit Kaliebu ja Saanuo, sekä kylässä toimiva paikallishallinnon maatalousneuvoja. Komitea kokoontuu vähintään 2-4 kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata hankkeen toteuttamista kussakin kylässä, jotta se voidaan toimeenpanna kuhunkin kylään sopivalla tavalla, ja jotta kyläläiset pääsevät vaikuttamaan hankkeeseen. Aikaisemmin hankkeen toteutuksesta ovat olleet vastuussa hankekoordinaattorit Kaliebu ja Saanuo, mutta jatkuvuuden, kestävyyden ja kyläläisten omistajuuden vahvistamiseksi haluamme jatkaa edellisessä hankkeessa käytettyä mallia, jossa koordinaattoreiden lisäksi vastuun jakaa pieni kyläläisistä koostuva ryhmä, jolloin myös kyläläisillä on enemmän sananvaltaa.

Nämä kaikki kylätason komiteat kokoontuvat yhteen jakamaan kokemuksia, keskustelemaan ja päättämään hankkeeseen liittyvistä asioista 1-2 kertaa vuodessa. Tämä vahvistaa kyläläisten omistajuutta hankkeesta, hankehallinnon taitoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeeseen. Tämä myös mahdollistaa hankkeen ja varojen käytön demokraattisen ja avoimen seurannan. 

Mikrolainoitus toteutetaan vuosina 2007 - 2009 hankkeessa mukana olleissa kylissä (5 kpl). Mikrolainoja myönnetään naisille. Näiden kylien naiset ovat toivoneet, että hankkeessa huomioitaisiin paremmin naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittäminen. 


2.2 Onko yhteistyökumppanin kanssa tehty aiemmin yhteistyötä, jos niin milloin ja millaista?

Projekti on toiminut jo 20 vuotta yhteistyössä Lawran kylien kanssa, vuodesta 1989 lähtien. Kaliebu ja Saanuo ovat koordinoineet paikallisella tasolla MMYL:n aiempia hankkeita, joissa on muun muassa edistetty puiden istuttamista, kuivan kauden viljelyä, naisryhmien toimintaa ja mehiläishoitoa Lawran alueella 1990- ja 2000- luvuilla. Viimeisin maaperän suojeluun ja aavikoitumisen ehkäisemiseen keskittyvä hanke päättyy vuoden 2009 lopussa. Se on koettu toimivaksi, minkä vuoksi hanketta halutaan jatkaa viidessä uudessa kylässä. 

Näillä hankkeilla on tuettu köyhien pienviljelijöiden toimeentuloa ja ruokaturvaa, sekä parannettu erityisesti naisten tulonhankintamahdollisuuksia. Projektit ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja kestäviksi, ja yhteistyö paikallisten koordinaattorien kanssa on sujunut hyvin, joten yhteistyötä halutaan jatkaa.

Aiemmissa hankkeissa paikallisina koordinaattoreina ovat toimineet Eric Kaliebu ja Mercy Saanuo, jotka tulevat koordinoimaan myös uutta hanketta yhdessä kyläkomiteoiden kanssa. Kylissä toimivat ryhmät ja pienviljelijät ovat toteuttaneet hankkeita heidän ohjauksessaan. 

Yhteistyö hankekoordinaattoreiden ja Lawran seudun pienviljelijöiden kanssa on sujunut todella hyvin ja pitkäaikaisella yhteistyöllä on voitu rakentaa vahvaa kumppanuutta.

2.3 Lisätietoja yhteistyökumppanista.

Hankkeen toteuttamiseen tullaan ensimmäisenä vuonna valitsemaan kolme kylää ja toisena vuonna kaksi kylää lisää. Hankkeesta vastuullisena yhteistyökumppanina tulevat kylätasolla toimimaan näistä kylistä valittujen edustajien, paikallisten maatalousneuvojien ja hankekoordinaattorien muodostamat kyläkomiteat. Nämä komiteat suunnittelevat, miten hanke kussakin kylässä toteutetaan ja seuraavat hankkeen edistymistä. Kaikki kyläläiset saavat osallistua toimintaan ja voivat vaikuttaa hankkeeseen edustajiensa kautta, jotka he valitsevat keskuudestaan.

Kyläkomitea pyrkii kokoontumaan neljännesvuosittain tai tarvittaessa useammin keskustelemaan ja suunnittelemaan hankkeen toteuttamista käytännössä. Kyläläisten edustajat kertovat kyläläisten prioriteeteista, jotka huomioidaan hankkeen toteuttamisessa. Komitean tekemät suunnitelmat saatetaan tiedoksi kyläläisille, niistä keskustellaan koko kylälle avoimissa kokouksissa, ja kyläläisten näkemykset pyritään huomioimaan suunnitelmissa. Komitea seuraa hankkeen etenemistä ja rahojen käyttöä. Koordinaattorit raportoivat Suomeen kaksi kertaa vuodessa.

Kaikkien hankekylien komiteat kokoontuvat yhteen 1-2 kertaa vuodessa keskustelemaan kokemuksista ja kehittämään hanketta. Näin kylät oppivat toistensa kokemuksista ja voivat jakaa osaamistaan.

Kyläläisten osallistamisella hankkeen hallinnointiin ja suunnitteluun vahvistetaan kyläyhteisöjä ja heidän omistajuuttaan hankkeesta. He saavat kokemusta ja osaamista hankkeen toteuttamisesta ja voivat jatkossa helpommin organisoitua toteuttamaan omia hankkeita.


2.4 Millainen on yhteistyökumppanin oma panos hankkeen toteuttamisessa (työvoima, taloudellinen panos, muu)?

Hankekoordinaattorit Kaliebu ja Saanuo ovat olleet erittäin sitoutuneita hankkeisiin. He kouluttavat kyläläisiä, tapaavat heitä kokouksissa ja seuraavat hankkeiden etenemistä. He tekevät työtä oman virkansa rinnalla kouluttamalla ja aktivoimalla kyläläisiä toimimaan hankkeen parissa kohtuullista palkkiota vastaan. Myös muut alueen maatalousneuvojat ovat mukana hankkeen toteuttamisessa. He seuraavat hankkeen toimintojen omaksumista kylissä vieraillessaan.

Kyläläiset ovat sitoutuneita hankkeeseen. Kylän yhteisellä päätöksellä hankkeeseen osallistumisesta voidaan varmistua siitä, että hanke on kylässä yleisesti hyväksytty. Kyläläisten vastuulla on huolehtia siitä, ettei hanke kohtaa kyläläisten keskuudessa vastarintaa tai ongelmia. He nimeävät kyläkohtaiseen hankekomiteaan eli kyläkomiteaan kolme edustajaa, jotka välittävät kyläläisten toiveet ja mielipiteet yleiskokouksessa, johon kaikkien kylien hankekomiteat osallistuvat. He ovat vastuussa hankkeeseen hankittavien varusteiden ja tarvikkeiden säilymisestä käyttökunnossa. Suuri osa kyläläisistä osallistuu koulutuksiin ja kokouksiin ja laittaa koulutuksissa oppimiaan taitoja käytäntöön niin, että näkyviä tuloksia, kuten palojen vähentymistä ja maaperän viljavuuden parantumista saavutetaan. 


2.5 Mitkä muut tahot osallistuvat yhteistyöhön? Mikä on heidän roolinsa ja panoksensa hankkeessa (esim. suomalaiset, paikalliset tai kansainväliset järjestöt tai viranomaiset)?


Hankekoordinaattorit ja paikalliset maatalousneuvojat työskentelevät Ghanan ravitsemus- ja maatalousministeriössä, MOFA:ssa. Myös MOFA tukee alueen viljelijöitä, mutta koska sillä on pulaa resursseista, ei se pysty tukemaan riittävästi alueen köyhiä pienviljelijöitä. 

Paikallishallinto (District Assembly) tarjoaa tilat koulutusten ja tapaamisten järjestämiseen. Paikallinen palokunta toimii kouluttajana palojen sammuttamisessa ja torjunnassa.

Savanna Agriculture Research Centre:n (SARI) Wa:n toimipisteen johtaja on lupautunut antamaan hankkeelle asiantuntija-apua ja tarvittaessa koulutusta. Tutkimuslaitos työskentelee Pohjois-Ghanalaisten maanviljelijöiden kanssa ja kehittelee alueelle parempia viljelymenetelmiä ja -lajikkeita. 


3. Hankkeen tausta ja kestävyys

3.1 Miten hankkeen idea sai alkunsa? Onko se esimerkiksi osa jotain suurempaa hankekokonaisuutta?

Hankeidea on lähtöisin paikalliselta tasolta, kyläläisiltä, jotka ovat paikallisten maatalousneuvojien selvityksessä tunnistaneet maaperän köyhtymisen, metsäpalot, eroosion ja metsien häviämisen keskeisimmiksi ongelmikseen. Suunniteltu hanke pyrkii vastaamaan näihin ongelmiin.
Viimeisin hanke käsitteli samoja teemoja, ja se koettiin hyödylliseksi. Tämän vuoksi samanlainen hanke halutaan toteuttaa viidessä uudessa kylässä. Myös Lawran alueen johto on tunnistanut hankkeen hyödyllisyyden. Hankekoordinaattorit ovat toimineet alueella pitkään maatalousneuvojina, joten heillä on perusteellinen näkemys siitä, miten maaperä on vuosien mittaan köyhtynyt, ja mitä pitäisi tehdä, jotta sen tuottavuus ei edelleen laskisi.

Lisänä edelliseen hankkeeseen hankkeessa halutaan aloittaa naisille kohdistettu mikrolainatoiminta. Mikrolainatoimintaa on tarkoitus harjoittaa edellisen hankkeen kylissä. Näiden kylien naiset ovat toivoneet, että hankkeessa huomioitaisiin paremmin naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittäminen. 

Hanke edistää myös YK:n aavikoitumissopimuksen tavoitteita. Sopimus vaatii kaikkia maailman maita toimimaan aavikoitumisen pysäyttämiseksi. Maapallon pinta-alasta noin 40 % on kuivia alueita ja aavikoitumisen ongelmat koskettavat yli miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti. Aavikoituminen koskettaa erityisesti Afrikkaa, jossa 2/3 pinta-alasta on aavikkoa tai kuivaa aluetta. Aavikoitumissopimuksen mukaan kehitysmaat ovat vastuussa kansallisten toimintaohjelmien laatimisesta ja toteuttamisesta aavikoitumisen ehkäisemiseksi, mutta teollisuusmaiden tulee tukea näitä pyrkimyksiä. Haettava hanke tukee aavikoitumissopimuksen tavoitteita ehkäisemällä aavikoitumista kuivuudesta kärsivällä Lawran seudulla.

Hanke on osa MMYL:n pitkää yhteistyötä Lawran seudun viljelijöiden kanssa. Myös MMYL:n piirissä toimivat hankevastaavat ovat huomanneet maaperän köyhtymisen alueen ihmisten kanssa pitkään tehdyn yhteistyön aikana. Hankkeen taustalla on myös hyvät kokemukset Maailmanpankin 90-luvulla toteuttamasta vastaavanlaisesta hankkeesta alueella. Kyseistä hanketta oli tarkoitus jatkaa Ghanan valtion toimesta, mutta näin ei ole tapahtunut, koska MOFA:lla ei ole siihen resursseja.


3.2 Kerro lyhyesti hankkeen toimintaympäristöstä.

Hanke toimii maaseudulla Lawran piirikunnassa, joka on Ghanan köyhimpiä alueita. Alueen väestöstä suurin osa asuu maaseudulla ja saa elantonsa kotitarveviljelystä. Tulonhankintamahdollisuudet ovat rajalliset, sillä alueella ei ole teollisuutta ja palveluelinkeinojen harjoittamismahdollisuudet ovat vähäiset. Suuri osa ihmisistä elääkin äärimmäisessä köyhyydessä. Ihmiset ovat riippuvaisia maataloudesta, mutta väestöntiheys on suuri ja hyvästä viljelymaasta on puutetta. Kuiva kausi on erityisen ongelmallista aikaa, sillä silloin maataloudesta ei juuri saada tuloja ja monet joutuvat lähtemään työnhakuun suuriin kaupunkeihin.

Alue sijaitsee savannivyöhykkeellä ja sen kasvillisuus on korkeaa ruohikkoa ja tulta kestäviä puukasveja. Tärkein kasvillisuuteen vaikuttava tekijä on pitkä, lokakuusta toukokuuhun kestävä kuivakausi, jolloin pensaspalot polttavat maaperän paljaaksi. Tämän takia kesä-heinäkuun runsaat sateet aiheuttavat huomattavaa eroosiota. Sadekaudella sataa lyhyen aikaa hyvin rankasti, mikä aiheuttaa runsasta maaperän huuhtoutumista veden mukana. Lisäksi korkea asukastiheys (noin 85 ihmistä neliökilometrillä) aiheuttaa painetta maankäytölle ja maita mm. ylilaidunnetaan, mikä sekin aiheuttaa maaperän köyhtymistä.

Maaperän yleinen laatu yhdessä perinteisten maankäyttömuotojen ja sadetyypin kanssa asettavat suuria haasteita maanviljelylle. Viljelykasvit, jotka alueella menestyvät ovat maissi, durra, hirssi, jamssi, riisi, palkokasvit ja vihannekset. Aliravitsemus on alueella hyvin yleistä ja maatalousmaan tuottavuus on erittäin huono. Monet nuorista muuttavat pois alueelta työn ja paremman toimeentulon toivossa. Perheelliset miehet muuttavat usein kuivan kauden ajaksi kaupunkiin töihin, sillä silloin maatalouden harjoittaminen ilman kastelua on mahdotonta, mikä aiheuttaa toimettomuutta. Lisäksi satoa olisi saatava sadekauden kasvukaudelta tarpeeksi, jotta pärjäisi kuivan kauden yli. 


3.3 Millainen on hankkeen toimialan yleinen kehitystaso kohdealueella? Miten paikallinen hallinto tällä alalla ja näissä asioissa toimii? Miten paikallinen hallinto osallistuu hankkeen toteutukseen tai rajoittaa sitä?


Suurin osa alueen ihmisistä on pienviljelijöitä, jotka saavat toimeentulonsa maanviljelystä ja karjankasvatuksesta. Maahan kohdistuvan liian suuren laidunnus- ja viljelypaineen, kestämättömien viljelymenetelmien, maanviljelylle epäedullisten ilmasto-olosuhteiden ja maastopalojen takia maaperä on köyhtynyt ja riittävän elannon saaminen maasta on vaikeutunut.

Maanviljelijöillä ei ole varaa keinolannoittaa maata tai antaa sen palautua riittävän pitkiä aikoja viljelystä. He eivät myöskään tunne menetelmiä, joilla maaperän tuottavuutta voidaan suojella ja parantaa viljelykierrolla ja käyttämällä omalta tilalta saatavia aineksia, kuten lantaa ja kasvinjätteitä. Alueen kylissä viljellään vain vähän ravintoarvoltaan hyviä maaperän ravinnetasoa parantavia palkokasveja. Maanviljelijät eivät myöskään osaa torjua eroosiota harjanteiden avulla. Maastopalot ovat alueella erittäin yleisiä, erityisesti pitkän kuivan kauden takia. Paloja ei osata torjua, joten ne polttavat hyvin suuriakin maa-aloja ja asumuksia. 

Paikallisen hallinnon pyrkimyksenä on parantaa alueen ruokaturvaa ja elintasoa. Paikallisella hallinnolla ja MOFA:lla ei kuitenkaan ole resursseja tukea riittävästi maaperän suojelua ja tuottavuuden säilyttämistä kylissä. Hankkeella tuetaan MOFA:n tavoitteita.

Jokaiseen alueen kylään on nimetty paikallisen hallinnon palveluksessa oleva maatalousneuvoja, joka vierailee virkansa puolesta kylässä. Hankekylien maatalousneuvojat osallistuvat hanketoimikunnan toimintaan, osaan koulutuksista ja kylävierailuillaan osallistuvat hankkeen toimintojen seurantaan.


3.4 Miten hanketta on suunniteltu?

Hanketta ovat suunnitelleet hankkeen paikalliset koordinaattorit yhdessä paikallisten ihmisten ja suomalaisten hankeaktiivien kanssa.

Paikalliset maatalousneuvojat tekivät selvityksen, jossa kyläläiset tunnistivat suurimmaksi ongelmakseen ympäristön tilan heikkenemisen. Kyläläisten mukaan keskeisiä syitä tähän ovat pensaspalot, metsätuhot, maaperän eroosio ja maaperän köyhtyminen. Hanke on suunniteltu siten, että se vastaisi näihin selvityksessä ilmenneisiin ongelmiin. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2007 alkaneen hankkeen mukaisesti. 


3.5 Mitkä ovat ne hyödynsaajien kannalta keskeiset ongelmat, joihin hankkeella pyritään vaikuttamaan?

Keskeinen ongelma on maaperän köyhtyminen, joka johtaa maan tuotantokyvyn alenemiseen, satojen pienenemiseen, aliravitsemukseen, biodiversiteetin vähenemiseen ja aavikoitumiseen. Maastopalot jättävät maaperän paljaaksi. Eroosio, liian intensiivinen viljely ja ravinteiden puute tekevät pellot maatalouteen soveltumattomiksi, ihmisten mahdollisuus saada elantonsa maasta heikkenee ja aavikoituminen etenee. Pahasti köyhtynyttä ja aavikoitunutta maata on vaikeaa tai jopa mahdotonta enää palauttaa tuottavaksi ja maatalouteen soveltuvaksi. Alueen asukkailla ei ole varaa ulkoisiin panoksiin, kuten keinolannoitteisiin, joilla maan tuottavuutta voitaisiin parantaa. Myös eroosion ja metsäpalojen torjunnassa tarvittaisiin varusteita, joiden ostamiseen ihmisillä ei ole varaa. 

Kyläläiset tunnistivat maaperän köyhtymisen, eroosion ja maastopalot tärkeimmiksi ongelmikseen paikallisten maatalousneuvojien, eli hankekoordinaattoriemme kanssa tekemässään selvityksessä. Maaperän köyhtymiseen ja eroosioon vaikutetaan kouluttamalla ihmisiä maaperän suojelussa ja maastopalojen ehkäisemisessä ja sammuttamisessa. Lisäksi palkokasvien viljelyllä vähennetään aliravitsemusta ja parannetaan ruokavalion ravinteikkuutta.

Erityisesti naisten toimeentulomahdollisuuksia pyritään parantamaan mikrolainojen avulla. Naiset ovat vastuussa perheen ruokahuollosta, eikä heillä ole miehiin verrattuna yhtäläisiä mahdollisuuksia rahan ansaitsemiseen. Miehet eivät välttämättä tue naisia tarpeeksi rahallisesti, joten naisten ja lasten toimeentulomahdollisuuksien on tarkoitus parantua mikrolainojen avulla. 


3.6 Millaiset riskit voivat vaikuttaa hankkeen onnistumiseen? Miten näiden riskien toteutumista pyritään ennaltaehkäisemään?

Kyläläisten sitoutumisen ja kiinnostuksen herättäminen voi olla haastavaa, mutta koulutuksella ja tapaamisilla voidaan vahvistaa heidän tietojaan hankkeella tavoiteltavista hyödyistä. Lisäksi ottamalla heidät heti mukaan kyläkomiteoihin ja hanketoimikuntiin, joissa he voivat vaikuttaa hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen, voidaan varmistaa hankkeen hyväksyttävyys ja omistajuus. Edellisessä hankkeessa mukana olleita kyläläisiä osallistuu kertauksen vuoksi hankkeen koulutuksiin. Heidän positiiviset kokemuksensa motivoivat uusia hankekyliä toteuttamaan hanketta mahdollisista ongelmista huolimatta. 

Hankkeesta keskustellaan kaikille kyläläisille avoimissa tilaisuuksissa, ja he tekevät yhteisen päätöksen hankkeen aloittamisesta, jotta hanke ei kohtaisi vastustusta. Erityisesti kylien johtajat ja toisaalta hankkeessa toimivien maatalousneuvojien esimiehet pidetään ajan tasalla hankkeesta, jotta he tietävät, mitä tehdään ja hyväksyvät sen.

Riskinä voi olla, että hankkeelle hankittavat varusteet joko eivät ole kaikkien käytettävissä, niiden annetaan mennä huonoon kuntoon, tai ne varastetaan. Säilyttämällä varusteet yhteisessä varastossa varmistetaan, että ne ovat kaikkien käytettävissä. Kyläläisten yhteinen vastuu tavaroista varmistaa, että varusteet pysyvät käyttökunnossa. Työkaluille voidaan määrittää nimellinen päiväkohtainen vuokra, joka käytetään varusteiden huoltoon ja korjaamiseen. 

Viljeltävien kasvilajien valinnalla pyritään varmistamaan, että ne soveltuvat alueelle ja ihmisten ravintotottumuksiin. Huolellisella suunnittelulla ja tarkalla projektikylien valinnalla riskejä voidaan ehkäistä ennalta. Paikalliset koordinaattorit ovat maatalouden asiantuntijoita ja tietävät alueelle sopivista lajikkeista ja niiden käytöstä paljon, ja osaavat orientoida paikallisia viljelijöitä. 

Soijan viljelyyn ottamisessa on riski, että sitä ei osata hyödyntää tarpeeksi ruoanlaitossa, sillä se ei ole kaikille naisille tuttu raaka-aine. Sen käytöstä järjestetään koulutuksia, jossa naiset oppivat käyttämään sitä erilaisissa ruoissa. Koulutuksista on hyviä kokemuksia edeltävästä hankkeesta. 

Mikrolainoituksessa riskinä on se, ettei lainoja makseta takaisin tai ettei lainan avulla saavuteta pitkäaikaista hyötyä. Jokaisen kylän naisryhmä on kuitenkin yhteisesti vastuussa lainojen takaisinmaksusta. He päättävät yhteisesti lainojen myöntämisen ehdoista ja lisäksi naisilla täytyy olla suunnitelma rahan käytöstä ennen lainan myöntämistä. Ryhmän sosiaalinen paine kannustaa kaikkia maksamaan lainansa takaisin, sillä uutta lainaa ei myönnetä enää kenellekään sellaisesta ryhmästä, jonka jäsen jättää lainan maksamatta takaisin. 

3.7 Luoko hanke jonkin uuden rakenteen tai toimintatavan, vai tuetaanko sen avulla jo olemassa olevaa? Selvitä.


Hankkeen hallinnoimiseksi luodaan hankekyliin kylien edustajista (3), hankekoordinaattoreista (2) ja kylien maatalousneuvojista (1/kylä) hankekomiteat, jotka suunnittelevat hanketta ja seuraavat sen edistymistä ja varainkäyttöä. Komiteat seuraavat hankekoordinaattorien toimintaa ja tukevat heidän työtään. Komiteoissa kyläläisten edustajat välittävät kyläläisten mielipiteen hankekoordinaattoreille ja voivat osallistua hankkeen hallinnointiin. Kylien toimikunnat kokoontuvat 2-4 kertaa vuodessa, tai tarvittaessa useammin. Kaikki hankekomiteat (ensimmäisenä vuonna 3, toisena yhteensä 5) kokoontuvat n. 2 kertaa vuodessa yhteiseen kokoukseen, jossa eri kylät voivat jakaa kokemuksia. Näissä kokouksissa keskustellaan ja päätetään hankkeen asioista. Komiteoiden tavoitteena on luoda hankkeen hallinnoinnista osallistava ja avoin järjestelmä, osallistaa kyläläisiä hankkeen hallintoon, sekä tehdä hankkeen hallintorakenteesta kestävä.

Jokaiseen kylään muodostetaan kyläläisten oman kiinnostuksen perusteella neljä toimikuntaa (Common Interest Group), joita koulutetaan omasta aiheestaan, ja jotka siis käytännössä toteuttavat hankkeen toimintoja. Toimikuntien aihepiirit ovat maan viljavuuden parantaminen, eroosion torjunta, maastopalojen torjunta sekä puiden suojelu. Toimikunnat ovat avoimia kaikille oman kiinnostuksen mukaisesti. Ideana on, että jäsenet levittävät koulutuksissa opittuja tietoja ja taitoja muiden toimikuntien jäsenille ja muillekin kyläläisille. 

Maaperän viljavuuden parantamiseen keskittyvää toimikuntaa koulutetaan hyödyntämään viljakasveja ja palkokasveja sisältävää viljelykiertoa. He oppivat typpeä sitovien palkokasvien tärkeyden osana sitä. He myös oppivat tekemään lannasta ja kasvinjätteistä kompostin ja hyödyntämään sitä lisäravinteiden lähteenä pelloillaan.

Eroosion torjuntaan keskittyvälle toimikunnalle opetetaan uusia toimintatapoja, joilla voi ehkäistä eroosiota ja parantaa maan tuottavuutta. Eroosiota torjutaan rakentamalla pelloille ja erityisesti rinteille harjanteita, jotka estävät veden ja tuulen aiheuttamaa maaperän kulumista.

Maastopalojen torjuntaan keskittyvää toimikuntaa koulutetaan hallitsemaan maastopaloja kylissään. Nykyisellään maastopaloja ei systemaattisesti ehkäistä tai sammuteta, koska tehtävään ei ole varusteita eikä tietoa. Tämän ryhmän tehtävänä on ensimmäisenä mennä sammuttamaan alkanutta paloa, minkä lisäksi he myös neuvovat muita kuinka välttää palojen syttymistä. 

Puiden suojeluun keskittyvää toimikuntaa koulutetaan puiden merkityksestä aavikoitumisen ehkäisyssä ja neuvotaan kuinka puita voi suojella esimerkiksi niitä tuhoavilta eläimiltä. 

Naiset muodostavat jokaisessa mikrolainoituksessa mukana olevassa kylässä ryhmän, jonka edustajat tapaavat yleiskokouksessa. Kokouksessa sovitaan lainoituksen periaatteesta. Projektikoordinaattorit ovat viime kädessä vastuussa lainoituksen toiminnasta. 


3.8 Miten ja milloin vastuu hankkeesta siirretään paikalliselle hallinnolle, paikalliselle järjestölle tai hyödynsaajille itselleen?

Hankkeen aikana koulutetaan kyläläisiä menetelmistä, joilla ehkäistään maastopaloja, aavikoitumista ja eroosiota sekä suojellaan maaperää ilman suuria ulkoisia panoksia, jotta he voivat kolmivuotisen hankkeen jälkeen jatkaa toimintaa itsenäisesti. Heidän kanssaan tullaan alusta asti keskustelemaan siitä, miten hankkeen toimintojen jatkuminen ulkoisen tuen päättymisen jälkeen voidaan varmistaa. Erityisesti paikallisen hallinnon ja sen alaisuudessa toimivien maatalousneuvojien kanssa neuvotellaan, miten toimintaa voitaisiin jatkossa rahoittaa valtion budjetista.

Hankkeeseen ostetaan tarvikkeita, joiden ylläpitäminen vaatii jatkossa pieniä summia rahaa. Työkalujen käyttövuokralla voidaan kattaa jatkossakin korjauskuluja. Satomäärien kasvusta saatavan lisätulon pitäisi mahdollistaa siemenien ja muiden tarvikkeiden hankkimisen myös jatkossa. Sadosta myös osa säilytetään ensivuoden siemeniksi ja soijalle on markkinat lähialueella.

Hankkeeseen ostettavat varusteet kuten lapiot, ämpärit ja kottikärryt ovat hankkeen aikana kylien käytössä ja hankkeen päättyessä ne luovutetaan kylille.

Hankkeen päätyttyä mikrolainoista takaisin saadut rahat jäävät kyläläisten käyttöön mikrolainatoiminnan jatkamiseksi. Korkojen avulla summaa pystytään kasvattamaan, mikä mahdollistaa mikrolainoituksen laajentamisen tulevan hankkeen kyliin.
4. Hyödynsaajat

4.1 Keitä ovat hankkeen välittömät hyödynsaajat? Paljonko heitä on (arvio)?

Välittömiä hyödynsaajia ovat koulutuksiin ja kokouksiin osallistuvat kyläläiset, jotka oppivat ehkäisemään maaperän köyhtymistä pelloillaan. Hankkeessa on ensimmäisenä vuonna mukana 3 kylää, joissa on projektikoordinaattorien arvion mukaan yhteensä noin 2600 asukasta. Toisena vuonna hankkeeseen otetaan mukaan 2 uutta kylää, joiden väkilukua ei vielä tiedetä. Kyläläisistä vain osa koulutetaan, mutta he jakavat tietoa muille kyläläisille. Tulevan hankkeen koulutuksiin osallistuu myös kyläläisiä vuosien 2007 - 2009 hankkeesta. Näin he kertaavat aikaisemmin oppimaansa ja samalla kertovat omista kokemuksistaan uusien hankekylien asukkaille, ja siten toimivat rohkaisevana ja kannustavana esimerkkinä. 

Maaperän suojelussa välittöminä hyödynsaajina ovat ne viljelijät perheineen, jotka osallistuvat palkokasvien viljelyyn ja ryhtyvät käyttämään kompostia ja lantaa lannoitteena. Palkokasvien ravintokäytöstä hyötyisivät erityisesti naiset ja lapset, sillä se parantaa heidän mahdollisuuttaan saada ravitsevaa ruokaa. Maastopalojen ja eroosion torjunnasta hyötyvät kaikki kylien asukkaat. Mikrolainakylissä hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat naiset perheineen.


4.2 Keitä ovat hankkeen välilliset hyödynsaajat?

Kaikki hankekylien asukkaat hyötyvät hankkeesta ainakin välillisesti, kun maastopalot vähenevät. Välillisesti hankkeesta hyötyvät myös naapurikylien asukkaat, kun hankekylistä ei enää leviä paloja ympäristöön, kun ne saadaan torjuttua. 

Välillisiä hyötyjiä ovat hankkeen koordinaattorit, jotka vastaavat hankkeen käytännön toteuttamisesta, kuten ihmisten kouluttamisesta, ryhmien koordinoinnista ja raportoinnista paikallisella tasolla. Koordinaattorit saavat työstään palkkaa ja heitä myös tarvittaessa koulutetaan.


Jos haettava avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:

4.3 Miten hyödynsaajat itse osallistuvat hankkeeseen?

Hyödynsaajat eli kyläläiset ja koordinaattorit itse toteuttavat hankkeen ja oppivat, miten maaperää suojellaan muun muassa eroosiota ja paloja ehkäisemällä ja palauttamalla ravinteita maaperään viljelykierron ja palkokasvien viljelyn avulla.

Hankekoordinaattorit kouluttavat kyläläisiä torjumaan eroosiota ja maastopaloja sekä parantamaan maan tuottavuutta. Kyläläiset osallistuvat koulutuksiin, tapaamisiin ja toteuttavat hankkeen toiminnot vapaaehtoistyönä. Kyläläiset osallistuvat edustajiensa välityksellä myös hankkeen hallinnointiin ja päätöksentekoon.

Myös mikrolainat toteutetaan kylissä naisten toimesta koordinaattorien avustuksella. Kylien naisryhmät osallistuvat itse lainojen hallinnointiin, he mm. itse määrittävät lainojen ehdot ja valvovat takaisinmaksua, kuitenkin koordinaattoreiden valvonnan alla. 


Jos haettava avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:

4.4 Erittele hankkeeseen osallistumisen tavat kunkin hyödynsaajaryhmän osalta erikseen.





5. Hankkeen tavoite, toteutussuunnitelma, seuranta ja tiedotus

Tavoitteet

5.1 Mikä on hankkeen pitkän tähtäimen kehitystavoite?

Pitkän tähtäimen kehitystavoite on parantaa alueen maaseutuväestön ruokaturvaa ja toimeentuloa sekä ehkäistä aavikoitumista.

5.2 Mikä on hankkeen välitön tavoite?
(Alueellisesti ja hyödynsaajien osalta rajattu)

Hankkeen välittömänä tavoitteena on ehkäistä maaperän köyhtymistä hankekylissä. Tavoite saavutetaan 1) ehkäisemällä maastopaloja, 2) ehkäisemällä sateen ja tuulen aiheuttamaa eroosiota sekä 3) parantamalla maaperän ravinnetasoa ja tuottavuutta.

Maastopalojen torjunnassa tavoitteena on ehkäistä palojen syttymistä ja leviämistä kyliin ulkopuolelta, sekä sammuttaa ne ajoissa, jos niitä pääsee syttymään tai leviämään kyliin. Tavoitteena on vähentää palojen aiheuttamia tuhoja pelloilla, asutuksessa ja luonnossa.

Eroosion torjunnassa tavoitteena on vähentää sateen ja tuulen aiheuttamaa maaperän kulumista ja huuhtoutumista pelloilta. Hankkeen tavoitteena on, että jokainen kyläläinen oppii torjumaan eroosiota rakentamalla harjanteita pelloilleen. Harjanteet ehkäisevät veden pintavalumista ja sitä kautta maa-aineksen huuhtoutumista.

Maaperän parannuksessa tavoitteena on maaperän typpipitoisuuden paraneminen ja niiden viljakasvien satojen kasvaminen, joita viljellään palkokasvin kanssa kiertoviljelynä. Kyläläiset oppivat tekemään kompostia ja käyttämään sitä maan parannuksessa. He oppivat käyttämään heille uutta palkokasvia, soijaa, ravintonaan.

Lisäksi paikallisten ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä maaperän suojelun ja eroosion torjumisen merkityksestä ympäristölle ja toimeentulolle lisätään.

Mikrolainojen välittömänä tavoitteena on erityisesti naisten toimeentulon ja sitä kautta koko perheen ruokaturvan parantaminen. Toimeentulomahdollisuuksien parantumisella vähennetään naisten ja lasten kokemaa aliravitsemusta ja mahdollistetaan lasten koulunkäynti.


Jos haettava avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:
(myös pienempää hanketukea hakevat voivat halutessaan vastata tähän)

5.3 Mitkä ovat hankkeella tavoiteltavat tulokset?


Toteutus

5.4 Millaisilla toimenpiteillä hankkeen tuloksiin ja välittömään tavoitteeseen pyritään? Mikäli mahdollista, merkitse tähän myös toimenpiteiden karkea (vuositason) toteutusaikataulu.

Jokaiseen kylään perustetaan toimikuntia eri aihealueittain. Ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Toimikuntien jäsenet levittävät koulutuksissa oppimiaan tietoja muiden toimikuntien jäsenille, sekä muille kyläläisille.  

Pensas- ja maastopalojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi perustetaan kaikille halukkaille avoin toimikunta, joka tarkkailee maastopaloja ja sammuttaa alkaneet palot. Toimikunnan jäsenet koulutetaan osin hankkeen, ja osin paikallisen palokunnan toimesta sammuttamaan paloja ja ehkäisemään niiden syttymistä muun muassa niittämällä helposti syttyvää heinää. Toimikunnalle hankitaan palojen ehkäisemiseen ja sammuttamiseen tarvittavat varusteet. Kaikkia kyläläisiä rohkaistaan palontarkkailuun ja toimikunnan avustamiseen.

Eroosion ehkäisemiseksi kyläläisiä koulutetaan eroosion torjuntaan. Pelloille rakennetaan maaharjanteita ja kivijonoja, jotka estävät maaperän ja kulkeutumista veden ja tuulen mukana. Kyliin hankitaan eroosion torjunnassa tarvittavia välineitä, kuten lapioita, jotka ovat kaikkien kyläläisten käytettävissä.

Maaperän tuottavuutta parannetaan viljelemällä typpeä sitovia palkokasveja, harjoittamalla oikeaoppista viljelykiertoa ja lisäämällä pelloille ravinteita kompostoidun lannan ja kasvijätteen muodossa. Erityisesti kylien naiset koulutetaan palkokasvien ruokakäytöstä sekä ravitsevan ruoan ja ravintoyhdistelmien valmistamisesta aliravitsemuksen vähentämiseksi.

Naisten toimeentulomahdollisuuksia ja ruokaturvaa pyritään parantamaan mikrolainojen avulla. Mikrolainoitus aloitetaan ensimmäisenä vuonna kaikissa viidessä kylässä tarvittaessa portaittain niin, että ensimmäisen/ensimmäisten naisryhmän/ryhmien saatua maksettua lainansa takaisin, lainoja myönnetään seuraavan kylän naisille. Lainojen avulla naiset valmistavat ja prosessoivat erilaisia tuotteita, kuten savitöitä, koreja ja ruokaa myyntiin. 

Jos haettava avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:

5.5 Mitä hankkeen toteutuksen vastuunjaosta on kumppanin kanssa sovittu?

Hanketoimikunnat toteuttavat hankkeen käytännössä. Kyläkomiteat raportoivat toiminnoista ja varojen käytöstä koordinaattoreille säännöllisesti. Hankekoordinaattorit puolestaan raportoivat Suomeen ja kohdemaassa ohjaavat ja kouluttavat kyläläisiä toimimaan maaperän köyhtymisen ehkäisemiseksi ja koordinoivat mikrolainatoimintaa. Hankkeen rahoja pidetään omilla pankkitileillään (mikrolainarahat omalla tilillään) Ghanassa, joihin hankekoordinaattoreilla on käyttöoikeus. Kyläkomiteat ja suomalainen järjestö kuitenkin seuraavat varojen käyttöä.

Suomalainen osapuoli seuraa hankkeen etenemistä raporttien, kustannustietojen ja seurantamatkojen avulla. Suomalainen kumppani hoitaa yhteydenpidon Ulkoministeriön kanssa, hallinnoi ja järjestää tilintarkastuksen, sekä tiedottaa hankkeesta Suomessa.


Jos haettava avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:

5.6 Kuvaa hankkeen toteutus- ja seurantaorganisaatio ja vastuunjako.


Seuranta

5.7 Millä tavoin suomalaisen järjestön vastuuhenkilöt seuraavat hanketta ja sen varainkäyttöä sekä osallistuvat hankkeen toteutukseen?

Suomalaisen järjestön vastuuhenkilöt seuraavat hanketta ja sen varainkäyttöä 2 kertaa vuodessa Ghanasta saamiensa raporttien avulla, joissa raportoidaan menneistä toimenpiteistä ja rahojen käytöstä. Hankkeen kuitit lähetetään Suomeen vuosittain raporttien mukana kirjanpitoa ja tilintarkastusta varten.

Lisäksi suomalaisen järjestön aktiivit soittavat Lawraan vähintään neljännesvuosittain ja keskustelevat hankkeen etenemisestä ja varojen käytöstä. Paikallisilla koordinaattoreilla ei valitettavasti ole käytössään sähköpostia, minkä vuoksi yhteydenpito hoituu helpoiten puhelimitse. Lisäksi hanketta seurataan vuosittain tehtävillä seurantamatkoilla Lawraan, jolloin vieraillaan kylissä, joissa hanketta toteutetaan. Seurantamatkoilla keskustellaan kyläläisten ja kyläkomitean kanssa heidän näkemyksistään hankkeen hyödyistä ja haasteista.


5.8 Miten paikalliset yhteistyökumppanit seuraavat hanketta ja sen varojenkäyttöä?

Hankkeen paikalliset koordinaattorit vierailevat säännöllisesti hankekylissä ja seuraavat hankkeen edistymistä. Kyläkomiteat seuraavat hankkeen edistymistä ja varojen käyttöä sekä hankekoordinaattoreiden toimintaa. Näin myös kyläläiset pääsevät osallistumaan hankkeen seurantaan.


5.9 Millaista sanallista tai numerotietoa hankkeen etenemisestä kerätään?

Hankkeen toimintoja ja aktiviteettien toteutumista seurataan pitämällä kirjaa ryhmien lukumääristä ja niiden jäsenistä, samoin koulutuksista ja koulutuksiin osallistuneiden ihmisten lukumääristä sukupuolen mukaan eriteltyinä.

Kyläläiset merkitsevät muistiin myös maastopalot ja niiden vakavuuden/vaikuttavuuden, ja saatiinko ne pysäytettyä. He pitävät kirjaa eroosion ehkäisemiseksi tehdyistä kivijonoista ja harjanteista sekä maa-aloista, joilla viljellään palkokasveja ja harjoitetaan viljelykiertoa, ja seuraavat hankekoordinaattorien kanssa satojen kehittymistä pelloilla, joille lisätään kompostia ravinteeksi. Seurantamatkoilla käydään katsomassa kylissä hankkeen myötä tehtyjä toimenpiteitä ja haastatellaan kyläläisiä eri toimintojen toteuttamisesta (sekä mikrolainakylissä että muissa hankekylissä). 


5.10 Missä ja miten hankkeen paikalliskulujen kirjanpito ja tarkastus järjestetään?

Hankkeen koordinaattorit pitävät kirjaa kuluista ja pitävät yhdessä hanketoimikunnan kanssa huolta siitä, että hanke toteutuu suunnitelman ja laaditun budjetin ja aikataulun mukaisesti. Lisäksi kuluja seurataan Suomessa. Tilintarkastus suoritetaan vuosittain Suomessa MMYL:n oman tilintarkastuksen yhteydessä.

5.11 Onko hankkeelle suunniteltu väliarviointia tai evaluointia sen päätyttyä? Jos, niin miten arviointi tai arvioinnit toteutetaan?

Hankkeen etenemistä arvioidaan jokaisen seurantamatkan yhteydessä ja onnistumista kokonaisuudessaan viimeisen vuoden lopussa. Arviointi toteutetaan suomalaisen järjestön toimesta seurantamatkoilla kerättyjen tietojen ja projektikoordinaattoreiden puolivuosittain lähettämien raporttien perusteella. 

Tiedotus

5.12 Selvitä, miten hankkeesta tiedotetaan. Tuo esille tiedotuksen tavoitteet, kohderyhmät, tiedotusaineistot ja niiden jakelukanavat. 

Suomessa hankkeesta tiedotetaan opiskelijajärjestöjen lehdissä ja sähköpostilistoilla. Tiedotuksen tavoitteena on hankkia lisää vapaaehtoisia toimimaan projektissa. Ghanassa projektikoordinaattorit hoitavat hankkeeseen liittyvän tiedotuksen kylissä.

6. Vapaamuotoinen selostus hankkeesta ja sen toimintatavasta
(vapaaehtoinen: jos hankesuunnitelmalomakkeen muut kysymykset eivät sovi tai riitä hankkeen kuvailemiseen, kerro tässä lisätietoja.)











7. Hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma
 
 
 
 





Hankkeen budjetti
Vuosi                   
Vuosi                   
Vuosi                   
Yhteensä





1. Henkilöstökulut (Liite 1)
Suomalaisen henkilöstön palkka- ja sivukulut




Suomalaisten asuminen ja matkakulut




Paikallisen henkilöstön palkka- ja sivukulut




Muut henkilöstökulut




Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo




Henkilöstökulut yhteensä
 
 
 
 





2. Toimintokulut (esimerkiksi koulutus) (Liite 2)




Ostetut asiantuntijapalvelut




Muut kulut




Toimintokulut yhteensä









3. Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (Liite 3)
Laite- ja materiaalihankinnat




Rakentaminen




Muut hankinnat




Tavaralahjoitusten arvo




Materiaalit, hankinnat ja investoinnit yhteensä
 
 
 
 





4. Käyttö ja kunnossapito (Liite 4)
Käyttökulut




Kunnossapitokulut




Käyttö ja kunnossapito yhteensä









5. Seuranta-, arviointi- ja tiedotuskulut (Liite 5)




Henkilöstökulut ja ostopalvelut




Matka- ja majoituskulut




Muut kulut




Tiedotuskulut Suomessa (enintään 5 % kokonaiskuluista)




Seuranta-, arviointi- ja tiedotuskulut yhteensä
 
 
 
 





TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ









6. Hallintokulut (Liite 6)




Hallinnon palkka- ja sivukulut




Toimistokulut




Suomalaisen järjestön lakisääteiset tilintarkastuskulut




Varainhankinnan kulut (ei tiedotuskuluja)




Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo




Hallintokulut yhteensä
 
 
 
 





HANKKEEN KOKONAISKULUT YHTEENSÄ
 
 
 
 





     Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (enintään 10%)






Hankkeen rahoitussuunnitelma
Vuosi                   
Vuosi                   
Vuosi                   
Yhteensä





1. Järjestön omarahoitus (Liite 7)




         Rahallinen osuus




         Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitus




      Järjestön omarahoitus yhteensä
 
 
 
 
      Omarahoitus kokonaiskuluista (vähintään 15%)









2. Ulkoasiainministeriön hanketuki




         Aiempi hanketuen myöntö 




         HAETTAVA HANKETUKI









HANKKEEN KOKONAISRAHOITUS YHTEENSÄ
 
 
 
 


8. Hankkeen kehityspoliittiset päämäärät ja läpileikkaavat teemat

8.1. Mikä on tai ovat hankkeen kehityspoliittinen päämäärä tai päämäärät? Merkitse yksi päätavoite ja korkeintaan kolme merkittävää osatavoitetta:
Päätavoite  
Osatavoite

x

Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen


Peruskoulutuksen ulottaminen kaikille

x
Sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman parantaminen

x
Lapsikuolleisuuden vähentäminen


Odottavien äitien terveyden parantaminen


HIV/AIDS:in vastainen työ


Malarian ja muiden merkittävien tautien vastustaminen

x
Ympäristön kestävä kehitys


Puhtaan veden saanti


Slummien olojen kohennus


Yksityisen sektorin toimintaedellytysten ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen


Demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon edistäminen


Rauhantilan ja turvallisuuden edistäminen


Oikeudenmukaisen ja sääntöperusteisen kansainvälisen kauppa- ja rahoitusjärjestelmän kehittäminen


Kehitysmaiden velkaongelman ratkaiseminen kansallisin ja kansainvälisin toimin


Uuden teknologian ja erityisesti informaatioteknologian hyötyjen saattaminen kehitysmaiden käyttöön yhdessä yksityisen sektorin kanssa


Ei mikään edellä mainituista. Muu, mikä?


Jos haettava avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen, muuten siirry kysymykseen 8.3.

8.2 Miten hankkeen suunnittelussa on huomioitu kehitysmaan köyhyydenvähentämisohjelma (PRSP) tai vastaava? Jos sitä ei ole huomioitu, perustele miksi:





8.3. Kehityspolitiikan läpileikkaavat teemat

Kehityspoliittiseen ohjelmaan sisältyy joukko ns. läpileikkaavia teemoja, joiden totetumiseen pyritään kehtiyspolitiikassa kautta linjan.

Vastausohje: merkitse kohtaan "vaikutus" alla olevan taulukon mukainen merkki sen mukaan, millaisia vaikutuksia arvioit hankkeella olevan. Perustele yhdellä virkkeellä tärkeimmät myönteiset ja haitalliset vaikutukset

Vastausvaihtoehdot:
++
merkittävä myönteinen vaikutus

+
myönteinen vaikutus

0
ei vaikutusta

-
haitallinen vaikutus

Teemat
Vaikutus
Perustelu/lisätiedot
Ympäristövaikutukset:
Puhtaan veden saanti ja haku sekä sanitaatio
0

Ympäristökuormitus (maa, vesi, ilma(sto), jäte)
+
Hankkeella vähennetään erityisesti veteen (maa-aines eroosiosta) ja ilmaan (palojen aiheuttamat hiukkaset ja hiilidioksidipäästöt) kohdistuvaa kuormitusta.
Luonnon monimuotoisuuden säilyminen
++
Eroosiota, maan köyhtymistä, maastopaloja ja aavikoitumista estämällä edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Luonnonvarojen kestävä käyttö (ml. energia, kulutus, eroosio)
++
Hankkeen tavoitteena on ehkäistä aavikoitumista, maaperän kulumista ja köyhtymistä, joten se auttaa käyttämään luonnonvaroja kestävästi.



Sukupuolten välisen eriarvoisuuden vähentäminen
Työn jakaantuminen sukupuoleen perustuen
0

Naisten tulonhankinta, omistusoikeudet
++
Mikrolainojen avulla naiset saavat mahdollisuuden lisätulojen hankkimiseen.
Naisten osallistuminen päätöksentekoon
+
Naiset saavat osallistua kaikkeen toimintaan ja saavat ryhmien kautta enemmän mahdollisuuksia myös vaikuttaa asioihin. Hanketoimikuntiin pyritään saamaan mukaan naisia.
Lisääntymisterveys, lisääntymisoikeudet
+
Parantunut ravitsemus parantaa myös lisääntymisterveyttä.
Väkivallan vähentyminen
0

Yhtäläiset koulutusmahdollisuudet
+
Mikrolainojen avulla parantuneen toimeentulon seurauksena lasten koulunkäyntimahdollisuudet parantuvat, jolloin useampi tyttökin pääsee kouluun.



Helposti syrjäytyvien ryhmien tukeminen (vammaiset, etniset tai uskonnolliset vähemmistöt, alkuperäisväestö, lapset)
Helposti syrjäytyvät ryhmät yhteisön jäseninä (asennoituminen helposti syrjäytyviin ryhmiin)
0

Helposti syrjäytyvien ryhmien osallistaminen
+
Kaikki saavat osallistua toimintaan ja helposti syrjäytyvien ryhmien mahdollisuus osallistua pyritään varmistamaan.
Helposti syrjäytyvien ryhmien yhtäläiset oikeudet
+
Kaikilla on yhtäläiset oikeudet osallistua hankkeen toimintaan.



Hyvä hallinto ja demokratian edistäminen
Korruption väheneminen
0

Paikallisen hyvän hallinnon osaamisen edistäminen
+
Hankkeella tuetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa sekä kansalaisten ja paikallishallinnon yhteistyötä.
Taloushallinnon avoimuus ja tiedonjako (toteuttajien välillä)
0

Kansalaisyhteiskunnan tiedonsaannin paraneminen
+
Yhteisöä vahvistetaan ottamalla heidät mukaan hankkeen suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallinnointiin.
Kansalaisyhteiskunnan osallistumisen lisääminen
++
Hankkeella osallistetaan kyläläisiä ja autetaan heitä auttamaan itseään.




9. Allekirjoitukset



Paikka ja päivämäärä	Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus	Allekirjoitus

Nimen selvennys	Nimen selvennys

Tehtävä	Tehtävä


Liitteet:


      	Mahdolliset sopimukset, avustuspyynnöt ja toimiluvat 


	


	


	

