Prosjekt:

Bærekraftige skoler
Som en respons på det store behovet for skoler i delstatene Shan og
Karen i Myanmar, har Partners et prosjekt som heter “Bærekraftige skoler”.
Prosjektet går ut på at Partners bevilger en engangssum til landsbyer som
ønsker å starte og drive en skole.
Målet med dette prosjektet :
1. Hjelp til å finansiere lokale bærekraftige skoler.
2. Bygge utviklings- og problemløsningskapasitet i disse samfunnene, slik at
de kan løse andre utfordringer i deres lokalsamfunn.
Prosjektet går ut på at Partners bevilger en engangssum til landsbyer som
ønsker å starte og drive en skole. Landsbyen må legge fram en forretningsplan
der de beskriver hvordan de ser for seg at pengene skal bli brukt, og hvordan
de mener at inntektene kan finansiere en skole. Partners vil gi råd, opplæring
og instruksjon i startenfor å sikre et best mulig resultat. Etter denne innledende
støtten, vil Partners ha begrenset engasjement og fungere som en rådgivende
tredjepart om nødvendig.
Mange av landsbyene har valgt å bruke støtten til å gi mikrokredittlån. Innbyggerne betaler en lav rente, og med inntektene landsbyen får fra rentene kan de
finansiere skolen sin. Andre landsbyer har investert pengene i mais- eller risproduksjon, husdyrhold eller salg av diverse varer.

Politiske, sosiale og økonomiske vanskeligheter gjennom flere tiår har
ført til stor fattigdom og lite sosial framgang i flere delstater i Myanmar.
I noen områder har så få som 4 % barn i skolepliktig alder mulighet til å
gå på skole.
Hovedårsaken til dette er at samfunn ikke har penger til å støtte sine lokale
lærere. Lærerne får ofte ikke betalt for jobben de gjør fordi hverken foreldre eller landsbyen har økonomi til å gi lærerne lønn. Lærerne må derfor
enten finne andre jobber, eller ta deltidsjobber i tillegg til undervisningen.
Staten støtter ikke lærere. Det betyr at ønsket om økt antall barn som går
på skoler i regionen ikke blir realisert bare ved å gi opplæring til lærere,
men man må også bygge skolebygg og finansiere av drift av skolene.
Prosjektet vil fra Partners side være å gi engangsstøtte til landsbyer. Vi vil
gi noen første råd, opplæring og instruksjon for å sikre best mulig utfall fra
deres bærekraftige aktiviteter. Etter denne innledende støtten, vil Partners
ha begrenset engasjement og fungere som en rådgivende tredjepart om
nødvendig.
Støtten din vil bli tildelt utvikling av Bærekraftige skoler i delstatene Karen
og Shan, etter hvilket område som i størst grad har behov for finansiering.

