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Senegal
Syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttaminen
Senegalin luterilainen kirkko(ELS), Lutheran Church of Senegal (LCS)

Hankkeen tavoitteet:

Kirkko vaikuttaa positiivisesti syrjäytymisvaarassa olevien elämään ja tukee valtion
pyrkimyksiä näiden ihmisryhmien auttamiseksi ja tukemiseksi.
Oppilaskotitoiminta parantaa oppilaiden koulumenestystä ja takaa turvallisen
koulunkäynnin kotipaikkakunnan ulkopuolella.
Diakoniatyön kehittäminen vahvistaa kirkon omaehtoisuutta. Seurakunnat kehittävät
tulonmuodostustaan ja samalla diakoniatyön resursseja. Koulutuksen avulla
työntekijät, seurakuntalaiset ja yhteisö ymmärtävät diakonian raamatullisen pohjan,
merkityksen ja ulottuvuudet.
Lasten päiväkerhotoiminta vahvistaa lasten kouluvalmiuksia. Vähävaraisten
perheiden lapset ja vammaiset pääsevät kouluun ja saavuttavat hyvät
opiskelutulokset. Lapsista kehittyy kouluttautuneita, vastuullisia ja aktiivisia
yhteiskunnan jäseniä. Ammattikoulutus parantaa tyttöjen valmiuksia hankkia
elantoaan ja työllistyä.
Lasten oikeudet toteutuvat tuen piirissä olevien lasten elämässä ja lähiympäristöissä.

Tausta ja alkutilanne:
Senegalissa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten lukumäärä on suuri eikä valtiolla
ole kattavaa vastausta tilanteen parantamiseen. Lasten koulutuksen ongelmana on
suuri koulunsa keskeyttäneiden määrä. Esikoulutarjonta on riittämätön. Koulumatkat
ovat pitkiä ja esim. esikouluista 65 % on kaupungeissa. Opetuksessa käytetään
harvoin lasten äidin- tai kotikieltä. Koululaistytöillä on korkea raskauksien prosentti.
Vammaisten asema yhteiskunnassa ja mahdollisuudet itsenäiseen elämään ovat
heikot. Lasten ja vammaisten oikeudet tunnetaan huonosti.
Kirkko tukee syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä diakoniatyön ja koulutuksen tuen
avulla.
Diakoniatyö on ollut Senegalin luterilaisen kirkon perustoimintaa yhdessä
evankeliointityön kanssa kirkon perustamisesta lähtien. Nyt kirkko on alkanut
kehittää diakoniatyönsä teologiaa ja omaehtoisuutta seurakuntatasolla, mikä vahvistaa
kirkon asemaa yhteyttä muuhun yhteisöön. Diakoniatyön kehittäminen on edennyt
kartoitusvaiheesta kahteen pilottiseurakuntaan. Diakoniatyön kehittämishankkeessa
työskentelee paikallinen ja suomalainen työntekijä.
Kirkko vahvistaa lasten ja nuorten koulunkäyntiä ylläpitämällä esikoulutasoista
päiväkerhotoimintaa ja nuorten naisten ammatillista koulutusta. Kirkko tukee myös
vähävaraisten perheiden ja vammaisten lasten koulutusta paikallisissa oppilaitoksissa.
Hankkeen piiriin kuului vuonna 2016 n. 500 lasta ja nuorta, joista puolet on
koululaisia tai korkeakouluopiskelijoita. Päiväkerholaisia oli n. 200 neljän
seurakunnan alueella. Nuorten naisten kolmivuotisessa ammattikoulussa opiskeli n.50
oppilasta.

Sivu 1 / 3

Koulutuksen tuki on kummitukea, joka kattaa koululaisten ja opiskelijoiden
koulumaksujen ja -materiaalien lisäksi terveydenhuoltokuluja ja vammaisten
apuvälineet. Tuki kattaa myös lastenkerhojen ja ammattikoulun toiminta- ja
palkkakuluja ja hankkeen seurantakulut.
Kummityö evaluoidaan vuonna 2017. Kartoitus mahdollisuuksista vahvistaa
vammaisten osallisuutta on käynnissä.

Odotetut pitkäaikaisvaikutukset:
Kehityskeskusten ulkopuolella asuvilla lapsilla ja nuorilla on yhtäläiset
koulutusmahdollisuudet kuin kaupungeissa. Lapset ja nuoret ovat käyneet koulunsa
loppuun ja toimivat vastuullisesti ja aktiivisesti senegalilaisessa yhteiskunnassa.
Heidän koulumenestyksensä mahdollistaa heille työllistymisen yhteiskunnassa
näkyville paikoille.
Seurakunnat toimivat diakoniatyössä itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Seurakuntien
diakoniatyön johto ja seurakuntalaiset toimivat yhdessä yhteisöjensä hyväksi. Osa
seurakunnan omista tuloista ohjataan diakoniatyöhön ja riippuvuus ulkomaisesta
rahoituksesta vähenee. Työ tavoittaa seurakuntien ja kappeliseurakuntien yhteisöissä
kaikkein hädänalaisimmat. Kulttuurinmukaista yhteisvastuuta tuetaan.
Kummitoiminnasta hyötyvät lapset ja nuoret pystyvät suoriutumaan kouluistaan
hyvin, saatuaan tarvittavan taloudellisen ja seurannallisen tuen.

Hankkeen tuotokset:

Fatickin, Saint-Louis’n ja Dakarin asuntolan oppilailla on turvallinen
koulunkäyntimahdollisuus. 80 % heistä menestyy hyvin opinnoissaan.
Diakoniatyössä kohdatuista ihmisistä 75 % on saanut apua. Diakonia- ja
oppilaskotityön vastuuhenkilöt saavat jatkokoulutusta.
Kirkko tukee 320 oppilasta ala- ja yläkouluissa. Tutkintoa suorittavista koululaisista
ja opiskelijoista 90 % onnistuu kokeissaan. Tyttöjen ammattikoulusta valmistuneet
löytävät työtä.
Yhteisöt saavat tietoa lastensuojelusta.

Mitä hankevaiheessa tehdään:
Kirkon oppilaskodit jatkavat toimintaansa. Työntekijät saavat palkkatukea.
Diakoniatyön koulutukset jatkuvat pilottiseurakunnissa. Seurakuntiin luodaan
katastrofityön komiteat ja suunnitelmat. Seurakunnissa järjestetään psykososiaalista
tukea vanhuksille. Avustetaan hädänalaisia perheitä ja yksilöitä. Seurakuntiin
perustetaan diakoniakomiteat.
Kirkon diakonia- ja oppilaskotityön vastuuhenkilöille tehdään
jatkokoulutussuunnitelma. Lähetystyöntekijä tukee paikallisia työntekijöitä
diakoniatyön kehittämisessä.
Koulutuksen ja terveydenhuollon tuki jatkuu oppilaille. Vammaiset lapset saavat
apuvälineitä. Lastenkerhoihin ja ammattikouluun hankitaan opetusvälineitä ja
opettajat saavat palkkatukea. Evaluointi tehdään 2017, jonka jälkeen työtä
mahdollisesti suunnataan uudelleen.
Tyttöjen ammattikoulutus jatkuu.
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Järjestetään yhteisöpohjainen koulutus lasten oikeuksista ja suojelusta.
Maantieteellinen alue:

Oppilastasuntolat: Fatick, Saint-Louis, Dakar. Diakoniatyö: Diouroup, Thiadiaye.
Koulutuksen tuki: Senegalin luterilaisen kirkon toimialue, Gambia (3 oppilasta).

Hyödynsaajat:

Seurakunta avoimena yhteisönä, syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret sekä
kumppanikirkot ja –järjestöt.

Milloin nykyinen hankekausi päättyy?: 31.12.2019
Viestinnällisesti jotain uutta tai kiinnostavaa:
Nuorten naisten ammattikoulu on syntynyt naistyön aloitteesta ja palvelee myös
naistyön omaehtoisuutta. Ammattikoulutukselle on saatu valtion virallinen
hyväksyntä. Kirkon diakoniatyöstä vastaa teologisen koulutuksen saanut
naistyöntekijä. Kirkon työntekijöistä ja johdosta monet ovat nousseet kirkon
koulutyön piiristä. Aikaisempien lastensuojelukoulutusten vaikutus näkyy kirkon
yhteisenä haluna parantaa lasten ja vammaisten asemaa ja oikeuksia.

Sivu 3 / 3

