Ett projekt från Rotary Doctors - söker stöd från en Rotaryklubb
Namn: Utbildning av byhälsovolontärer, Endebess och Kitale, västra Kenya
Byhälsovolontär som är utbildade i basal hälsovård samt första hjälpen behövs vid alla jeeplinjekliniker. Där hjälper de till med sårvård och hälsoutbildning, samt följer upp patienter som behöver
hjälp med behandling i hemmet. Varje utbildad volontär har dessutom ansvar för ca 250 hushåll som
de hjälper när någon blir sjuk och informerar om hur man förhindrar sjukdomar. De kontrollerar till
exempel att barn vaccineras och att kvinnor går till mödravården.
Målsättning i detta projekt:
Att fortbilda tjugofem byhälsovolontärer som är knutna till en jeeplinje, så att de kan hjälpa till på
jeeplinjeklinikerna och fungera som byhälsovolontärer i sina egna byar. Området som betjänas av en
jeeplinjen har en befolkning på ca 140 000 och jeeplinjen har cirka 30 patientbesök per dag.
Projektinnehåll:
Volontärer som genomgått en basal utbildning är redan engagerade vid de jeeplinjerna. De är
utsedda av byledarna och Rotary Doctors för att de är respekterade och etablerade i sina byar. De
behöver dock bättre kunskaper om hälso- och sjukvård. De tjugofem volontärerna kommer att få en
femdagars kurs om hemsjukvård, nutrition, barn- och mödravård, smittsamma och icke-smittsamma
sjukdomar samt datainsamling och rapporteringsteknik.
Budget:

Svenska kronor

Rese och matkostnader

12 800

Utbildare

7 000

Kurslokal

1 500

Läromedel

1 900

Totalt

23 200

Vid implementeringen kan fördelningen mellan de olika posterna variera. Men den totala kostnaden kommer ej
att överskrida 23 200 SEK. Bild: Byhälsovolontärer lär sig om en enkel handtvättmetod.

Implementering och tidsperiod:
Projektet genomföras av den fältkoordinator som Rotary Doctors har anställd. Projektet kan
implementeras inom sex månader efter att en klubb bestämt sig för att stödja projektet.
Uppföljning och rapportering:
Klubben får en rapport om utbildningens genomförande med deltagarlista. Rapporten innehåller
också exakta kostnader i enlighet med budgetposterna. Tre månader efter utbildningen kommer en
till rapport om hur volontärerna har bidragit vid jeeplinjeklinikerna och i deras egna byar. Foton
kommer också att skickas till klubben.
Hur klubben kan stödja:
En Rotaryklubb kan stödja detta projekt som kommer 6 250 hushåll och patienter vid jeeplinjeklinikerna till del. Det kan vara ett enskilt klubbprojekt, två klubbar kan dela på projektet eller
klubben kan söka samarbete med TRF eller U-fonden.
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