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ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ 100 ກຸ່ມ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ�ງ
ຂຶ�ນ.       

ລິເລີ�ມດຳເນີນການຝ�ກອົບຮົມ ປະຈຳທຸກໆສອງອາທິດ
ໃຫ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນ ຈຳນວນ 5,000 ຄົນ.

ອາສາສະໝັກສັດຕະວະແພດປະຈຳບ້ານ ຈຳນວນ 102

ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝ�ກອົບຮົມ ແລະ ຈັດສັນອຸ ປະກອນ.

ເດ�ກອາຍຸຕ�າກວ່າ 5 ປ� ຈຳນວນ 5,537 ຄົນ ໄດ້ຮັບ
ການຄັດເລືອກ.

ຄະນະກຳມະການພັດທະນາບ້ານ 100 ຄະນະ, ກຸ່ມແມ່
ຍິງ 32 ກຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ 32 ກຸ່ມ ໄດ້ຮັບ ການ
ຈັດຕັ�ງຂຶ�ນ ແລະ ຜ່ານການຝ�ກອົບຮົມ. 

ອາສາສະໝັກວຽກງານໂພຊະນາການປະຈຳບ້ານ
ຈຳນວນ 337 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝ�ກອົບຮົມ.

ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈຳໄຕມາດ ຂອງ ອົງການ
ອົງການສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳເພື�ອ ຄົນສູ່ຄົນ
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ວຽກງານໂພຊະນາການ ສຳລັບ
ຊ�ມຊົນ
ນັບແຕ່ຕົ�ນປ� 2019 ເປ�ນຕົ�ນມາ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂຄງການ ເຊ��ນ: ອົງການສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼ�ດ
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (HPA), ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳເພື�ອ ຄົນສູ່ຄົນ (Humana FPP)
ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ�ນ
ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ� 100 ບ້ານ ໃນ 6 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ເຊ��ນ: ເມືອງບົວລະພາ, ມະຫາໄຊ, ທ່າແຂກ, ຍົມມະລາດ, ໄຊບົວ ທອງ ແລະ ຄຸນຄຳ ເຊີ�ງ
ໂຄງການດັ�ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈາກ ສະຫະພາບເອີ ຣົບ. ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປ�ນ
ແຂວງທີ�ມີອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດ�ກສູງກວ່າ ອັດຕາສະເລ່ຍທົ�ວ ປະເທດ, ແລະ ມີອັດຕາ
ການຂາດໂພຊະນາການທີ�ສູງ ໃນກຸ່ມແມ່ ແລະ ເດ�ກ. ໂດຍທີ� 30% ຂອງ ເດ�ກອາຍຸຕ�າກວ່າ 5ປ�
ແມ່ນເປ�ນເດ�ກເຕ້ຍມີພາວະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ສ່ວນອີກ 22% ແມ່ນ ຈ່ອຍຜິດປ�ກກະຕິ
ແລະ 22% ມີນ�າໜັກຕ�າກວ່າເກນມາດຕະຖານ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ�ເຂດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ
ຊ�ມຊົນຂອງຊົນເຜ��າສ່ວນນ້ອຍ ທີ�ມີຂ�ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ເຂ��າເຖິງການ ປ��ນປ�ວ. ໂຄງການດັ�ງກ່າວ
ແນໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມມີພ້ອມ ແລະ ການເຂ��າເຖິງ ອາຫານທີ�ມີ ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ, ສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມທີ�ເອື�ອອຳນວຍ ໃນການຍົກລະ ດັບໂພຊະນາການ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງ ອົງການຈັດຕັ�ງລັດ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກງານຄວາມໝັ�ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ.



ໄລຍະເວລາ: 39 ເດືອນ ຈົນເຖິງ ເດືອນ ທັນວາ 2020 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 100 ບ້ານ ໃນ 6 ເມືອງ  
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ໂຄງການດັ�ງກ່າວ ຖືກຈັດຕັ�ງຂຶ�ນ ເພື�ອຍົກລະດັບຄວາມມີພ້ອມ ແລະ ການ
ເຂ��າເຖິງອາຫານທີ�ມີຄຸນຄ່າ ທາງດ້�ານໂພຊະນາການທີ�ຈຳເປ�ນ ແລະ ພຽງພໍ. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ Humana FPP ເພື�ອຍົກລະດັບ ຄວາມ
ສາ ມາດໃນການຜະລິດ, ປູກພືດພັນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຍົກລະດັບການ ເຂ��າເຖິງຕະຫຼາດ.

ດັ�ງ ນັ�ນ, ໂພຊະນາການ ຂອງ ຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ລວມເຖິງ ໂອກາດໃນການສ້າງ
ລາຍ ຮັບຈະໄດ້ຮັບການປ�ບປຸງ. 
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ອົງການ HPA ແນໃສ່ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ�ເອື�ອອຳນວຍ ໃນການຍົກ
ລະດັບໂພຊະນາການ, ໂດຍ ສຸມໃສ່ກຸ່ມຄົນເປ��າໝາຍ ເຊ��ນ: ເດ�ກ, ແມ່ຍິງ, ອຳນາດການປ�ກຄອງ
ບ້ານ ແລະ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈຳບ້ານ. ວຽກງານດັ�ງກ່າວ ຈະເສີມສ້າງຄວາມຮູ້
ແລະ ຄວາມເຂ��າໃຈ ກ່ຽວກັບ ສາເຫດຂອງການຂາດໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ມີບົດບາດ ຂອງ
ຊ�ມຊົນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂຄງການທັງໝົດ ປະສານສົມທົບກັນ ເພື�ອເສີມສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມໝັ�ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ,

ວຽກງານຍົກລະດັບໂພຊະນາການ, ປ�ບປຸງ ແຜນປະຕິບັດ ງານລວມຫຼາຍຂະແໜງການ,

ວຽກງານ ງົບປະມານ ແລະ ລະບົບຂ�ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງໂພຊະນາການ ຂອງ ຄະນະ
ກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງໂພຊະນາການຂັ�ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ (PNC, DNC), ພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ�າໄມ້ແຂວງ
ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ�າໄມ້ເມືອງ (PAFO, DAFO).

ຂ�ມູນໂດຍຫຍ� ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ

ການກະສິກຳທີ�ເປ�ນມິດຕ�ສະພາບພູມິອາກາດ
ອົງການ Humana FPP ມີໜ້າທີ� ຮັບຜິດຊອບ ຕ� ວຽກງານ
ກະສິກຳຂອງ ໂຄງການ. ດັ�ງນັ�ນ, ອົງການດັ�ງກ່າວ ຈີ� ງດຳເນີນ
ວຽກງານ ໂດຍນຳໃຊ້ ຫັຼກການປະຕິບັດ ແບບກຸ່ມຊາວກະສິ ກອນ.

ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດ ທີ� ອົງການ ມະນຸດສະທຳ
ເພື�ອ ຄົນສູ່ຄົນ ສ້າງຂຶ�ນ ແລະ ນຳໃຊ້ທົ�ວໂລກ. ຫຼັກການດັ�ງກ່າວ
ແມ່ນເລີ�ມດ້ວຍ ການຈັດຕັ�ງ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຂະໜາດນ້ອຍ
ໂດຍມີສະມາຊິກປະມານ 50 ຄົນ ເຊີ�ງແຕ່ລະກຸ່ມ ຈະມີ ຄະນະ
ກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງເປ�ນຂອງຕົນເອງ. ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມຊາວ
ກະສິກອນ ຈັດກອງປະຊ�ມຢ�າງເປ�ນປະຈຳ ເພື�ອ ປ�ກສາຫາລື ແລະ
ແກ້ໄຂບັນຫາ, ແບ່ງປ�ນຄວາມຮູ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. ກຸ່ມ
ຊາວກະສິ ກອນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ�ນ ບົນພື�ນຖານ ກົນໄກການ
ຕິດຕາມ ທີ� ເຂ��ມແຂງ ແລະ ນຳພາໂດຍ ຊາວ ະສິກອນ ເຊີ�ງຈະຝ�ກ
ອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນການຕິດຕາມ ຄວາມຄືບ
ໜ້າ ແລະ ລາຍງານ ຕ� ພະນັກງານພາກສະໜາມ ເພື�ອ ປ�ອນຂ�ມູນ
ເຂ��າໃນ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ໂຄງການ.

 

ຕະຫຼອດປ� 2019 ແລະ ໄຕມາດທີໜຶ�ງ ຂອງ ປ� 2020, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເຂ��າຮັບການຝ�ກ ອົບຮົມທີ� ຈັດ
ຂຶ�ນທຸກໆສອງອາທິດ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຜະລິດກະສຳກຳ ທີ�ເປ�ນມິດຕ� ສະພາບພູມິອາກາດ ເຊ��ນ: ການ
ກະສິກຳແບບອະນຸລັກ ໂດຍມີການໄຖ, ການຄາດ, ການ ຖົມດິນ ແລະ ການຈູດຫຍ້າໜ້ອຍທີ�ສຸດ, ແລະ ມີການ
ປູ�ກພືດປະສົມ, ປູກພືດທົດແທນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜົນລະປູກຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ. ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບການ
ຝ�ກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການ ຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ ເພື�ອຫຼ�ດຜ່ອນການນຳໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູ
ພືດ. ນອກຈາກ ນັ�ນ, ຈຸດສຸມຕົ�ນຕໍ ແມ່ນແນໃສ່ ການປູກພືດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເພື�ອເຮ�ດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ສາມາດຮັບມືກັບ ກລໍະນີ ທີ�ການປູກພືດຊະນິດໃດໜຶ�ງບ�ປະສົບຜົນສຳເລ�ດ, ເຊີ�ງໃນ ຕອນທ້າຍ ຂອງໂຄງການ,

ຊາວກະສິກອນທຸກຄົນ ຈະປູກພືດ 3 ເຖິງ 4 ຊະນິດ. ກຸ່ມຊາວກະ ສິກອນທຸກກຸ່ມ ໄດ້ກຳນົດສວນສາທິດຂອງ
ຕົນ ເພື�ອທົດລອງ ເຕ�ກໂນໂລຊີການຜະລິດແບບໃໝ່ ແລະ ດຳເນີນ ການຝ�ກອົບຮົມ.

ການປູກພດືຫາຼກຫາຼຍ
ຊະນດິ, ການນຳໃຊ້ພດືຜນົ
ຜະລິດຢ�າງຍືນຍົງ,
ມີປະສິດທິ ຜນົ ແລະ ການ
ບຸກເບກີດິນໜ້ອຍທີ�ສຸດ
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ສ້າງເຄືອຂ່າຍໂພຊະນາການ
ຂັ�ນບ້ານ, ການສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດ
ແລະ ການເຜີຍແຜຄ່ວາມຮູ້

ນອກຈາກ ສະໜບັສະໜູນການປູກຝ�ງແລ້ວ, ໂຄງການນີ� ຍງັປະກອບດ້ວຍ ວຽກງານລ້ຽງສັດ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂຄງການ ໄດ້ມອບສດັ
ທັງໝົດ ເຊີ�ງປະກອບດ້ວຍ ໄກ່ 4,000 ໂຕ, ເປ�ດ 4,000 ໂຕ ລວມເຖິງ ໝູ 100 ໂຕ ແລະ ແບ ້150 ໂຕ ໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມ
ຊາວກະສິກອນ. ຊາວກະສກິອນທີ�ເຂ��າຮ່ວມໃຫ້ຄຳໝັ�ນສນັຍາໃນການມອບລູກສດັ ໂຕທີ�ມອີາຍຸນ້ອຍ ຈາກ ລູກ ສດັຄອກທຳອິດ ໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວອື�ນ ຢູ�ໃນຊ�ມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ�ໄດ້ຮັບລູກສດັດັ�ງກ່າວ ກ�ຈະ ຕ້ອງເຮ�ດແບບດຽວກັນ. ກ່ອນທີ�ຈະມອບສດັ,

ອົງການ Humana FPP ໄດ້ຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ ແກ່ ອາສາສະໝກັສັດຕະວະແພດປະຈຳບ້ານ ກ່ຽວກັບ ການເບິ�ງແຍງສັດໂດຍພື�ນຖານ;

ເຊີ�ງອາສາສະໝັກທີ�ເຂ��າຮ່ວມ ມທັີງໝົດ 102 ຄົນ. ນອກຈາກ ນັ�ນ, ອາສາສະໝັກສດັຕະວະແພດ ຍງັໄດ້ຮັບອຸປະກອນເຄື�ອງມຮັືບໃຊ້.

ທ່ານ ຄຳແພງ ຈາກ ເມອືງຄນຸຄຳ ລາຍງານວ່າ: “ປະຈຸບນັ ຂ້າພະເຈ��າ ຮູ້ສກຶມຄີວາມໝັ�ນໃຈຫຼາຍ ໃນການສດີວັກແຊ�ງ ໃຫ້ແກ່ສດັ.

ນອກຈາກນັ�ນ ຂ້າພະເຈ��າ ຍງັເຫ�ນວ່າ ຊາວກະສິກອນຫາຼຍຄົນ ໃນໝູ່ບາ້ນ ມີຄວາມສນົໃຈໃນການຮຽນຮູ້ເພີ�ມເຕີມ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີການ
ເບິ�ງແຍງສດັທີ�ດີ. ເຊີ�ງພວກເຂ�າ ມາຫາຂ້າພະເຈ��າ ແລະ ຂຄໍຳແນະນຳ.”

ຫົວຂ�ຂ່າວສຳຄັນ: ການຝ�ກອົບຮົມທາງດ້ານສັດຕະວະສາດ ສຳລັບ
ການລ້ຽງ ສັດແບບຍືນຍົງ

ວຽກງານການປ�ຽນແປງພຶດທິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ອົງການ HPA ສົ�ງເສີມ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການ, ແລະ ສົ�ງເສີມ ວຽກງານ
ສຸຂາພິບານ,  ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ນ�າສະອາດ (WASH) ຢູ� ໝູ່ບ້ານເປ��າໝາຍ. ຈຸດປະສົງຕົ�ນຕໍ ຂອງ
ທັງສອງວຽກງານດັ�ງກ່າວ ແມ່ນເພື�ອຊ່ວຍຊາວບ້ານ ໃນການປ�ຽນແປງພຶດຕິ ກຳ ຕາມສະພາບແວດລ້ອມ
ແລະ ດ້ວຍວິທີການທີ� ເໝາະສົມ. ແນວທາງປະຕິບັດທີ�ບ�ເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ນ
ເກີດມາຈາກຄວາມເຊື�ອຖືດັ�ງເດີມ, ແລະ ໂຄງການນີ� ນຳ ໃຊ້ ມາດຕະການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື�ອຂ້າມຜ່ານ
ບັນດາສິ�ງທ້າທາຍເຫຼົ�ານີ� . ເຄືອຂ່າຍຂັ�ນ ບ້ານໄດ້ຮັບການຈັດຕັ�ງຂຶ�ນ ເຊີ�ງປະກອບດ້ວຍ ອາສາສະໝັກ
ວຽກງານໂພຊະນາການ ປະ ຈຳບ້ານ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ, ຄະນະກຳມະການພັດທະນາບ້ານ.

ພາກສ່ວນດັ�ງກ່າວ ນຳພາປະຕິບັດວຽກງານ, ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ລາຍງານຄຳຄິດຄຳເຫ�ນ ຂອງ ເພື�ອນຮ່ວມງານຕ�ໂຄງການ. ວຽກງານສົ�ງເສີມໂພຊະນາ
ການທີ�ໄດ້ປະຕິບັດ ປະກອບດ້ວຍ ການ ວັດແທກນ�າໜັກ, ລວງສູງ ແລະ ຂະໜາດຕົ�ນແຂນ ຂອງເດ�ກອາຍຸຕ�າກວ່າ 5 ປ�. ນອກຈາກນັ�ນ, ອາສາສະໝັກປະຈຳ
ບ້ານ ແລະ ທີມງານໂຄງການ ໄດ້ສາທິດວິທີການແຕ່ງກິນ ແລະ ດຳເນີນການ ຝ�ກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານ ໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວ ທີ� ມີ ເດ�ກຂາດສານອາຫານຢ�າງຮຸນແຮງ. ນອກຈາກນັ�ນ, ອົງການ HPA ສະໜອງສິ�ງຈຳເປ�ນ ພາຍໃນ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປ�ນຕົ�ນ ແມ່ນ ຫ້ອງນ�າ
ແລະ ອ່າງລ້າງມື ລວມເຖິງ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວິທີຮັກສາຄວາມສະອາດ ໃຫ້ແກ່ເດ�ກ. ເຊີ�ງວິທີການດັ�ງກ່າວ ຈະເຮ�ດໃຫ້ເດ�ກ ສາມາດນຳເອ�າ ຄວາມຮູ້
ກັບໄປບ້ານ ເພື�ອສອນຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື�ອນ ຂອງພວກເຂ�າໄດ້.

ອາສາສະໝັກໂພຊະນາການປະຈຳບ້ານ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນອຸປະກອນເຄື�ອງມື ສຳລັບ ການສາທິດ ວິທີການແຕ່ງກິນ, ການວັດແທກ ແລະ ໄດ້ຮັບປ��ມຕ່າງໆ
ສຳລັບ ວຽກງານເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້.
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ອົງການ HPA ໄດ້ດຳເນນີການຄັດເລືອກຄັ�ງທີໜຶ�ງ ແລະ ສອງ ເພື�ອຄົ�ນຫາ ເດ�ກທີ�ຂາດສານອາ ຫານ ຢູ� ໝູ່ບາ້ນເປ��າ ໝາຍ ໂດຍ
ສາມາດຫຼ�ດຜ່ອນຈຳນວນເດ�ກທີ�ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ ເຖິງ 19%. ຜນົຂອງການຄັດເລືອກຄັ�ງທຳອິດ ປະ ກອບດ້ວຍ ເດ�ກອາຍຸຕ�າກວ່າ
5 ປ� ຈຳນວນ 5,537 ຄົນ ເຊີ�ງໄດ້ຮັບການວັດແທກຄວາມສູງ, ນ�າໜກັ ແລະ ຂະໜາດຕົ�ນແຂນ. ຜົນຂອງການ ວັດແທກດັ�ງກ່າວ ມເີດ�ກ
ຈຳນວນ 3,430 ຄົນ ຈາກ ຈຳນວນເດ�ກທັງໝົດ ແມນ່ຂາດສານອາຫານ ໂດຍເປ�ນເດ�ກເຕ້ຍມພີາວະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຈ່ອຍ
ຜິດປ�ກກະຕິ ແລະ/ຫືຼ ມນີ�າໜັກຕ�າ ກວ່າເກນມາດຕະຖານ. ດັ�ງນັ�ນ, ອົງການ HPA ຈີ�ງໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພນັເສີມອາ ຫານ ໃຫ້ແກ່
ເດ�ກດັ�ງກ່າວ ແລະ ສາທິດວິທີການແຕ່ງກິນ ໃຫ້ແກ່ ພ�ແມ ່ຂອງເດ�ກ. ນອກຈາກນັ�ນ, ຄອບຄົວດັ�ງກ່າວ ຍງັໄດ້ຮັບຜນົດີ ຈາກວຽກງານ
ສົ�ງເສີມໂພຊະນາການອື�ນໆ ພາຍ ໃນໂຄງການ. ເນື�ອງຈາກ ປະສບົຜນົສຳເລ�ດ, ໃນການຄັດເລືອກຄັ�ງທີສອງ ເຊີ�ງດຳເນນີ ພາຍໃນ ຫົກ
ເດືອນຕ�ມາ ນັບແຕ່ການຄັດເລືອກຄັ�ງທຳອິດ, ອົງການ HPA ພົບວ່າ ມເີດ�ກພຽງແຕ່ 2,584 ທີ�ຂາດສານອາຫານ. ເຊີ�ງ ອົງການໄດ້ຂຶ�ນ
ແຜນດຳເນນີ ການຂັດກອງ ອີກສອງຄັ�ງ ກ່ອນສິ�ນສຸດ ໂຄງການ ໃນທ້າຍປ� 2020.

ຫົວຂ�ຂ່າວສຳຄັນ: ການຄັດເລືອກເດ�ກອາຍຸຕ�າກວ່າ 5 ປ�

ເພື�ອ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ພະນັກງານ
ໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຝ�າຍລັດຖະບານ ໄດ້
ດຳເນີນ ການຝ�ກອົບຮົມຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ນຳພາ
ວຽກງານໂພຊະນາການປະຈຳຊ�ມຊົນ. ເຊີ�ງ
ມາຮອດ   ປະຈຸ ບັນ, ອາສາສະໝັກປະຈຳ
ຊ�ມຊົນໄດ້ເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານໂຄງການ
ເພື�ອຍົກລະດັບຄວາມ ຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບ
ແນວທາງປະຕິບັດ. ເຊີ�ງໃນຕອນທ້າຍ
ຂອງໂຄງການ, ອາສາສະໝັກ ດັ�ງກ່າວ ຈະມີ
ຄວາມໝັ�ນໃຈ
ໃນການນຳພາ ແລະ ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ວຽກງານ
ສົ�ງເສີມໂພຊະນາ ການ.

ຕິດຕ�ພວກເຮ�າໄດ້ທີ�:

ຈົດ ໝາຍ ຂ່າວສະບັບນີ�� ໄດ້ຖືກຈັດພິມອອກມາພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນື�ອຫາແລະໃຈຄວາມຂອງສິ�ງພິມດັ�ງກ່າວນີ�ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບເປ�ນໜຶ�ງດຽວຂອງອົງການ ສຸຂະພາບແລະຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
HPA ແລະ ມູນນີທິມະນຸດສະທຳ ເພືື� ອຄົນສູ່ຄົນ Humana FPP ເຊິ�ງບ�ມີສ່ອງທາງໃດ ທີ�ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫ�ນໃນທັດສະນະຂອງ ຊາວເອີຣົບ.

ອົງການສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ທ່ານ Michael Pitt, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການປະຈຳປະເທດ
m.pitt@healthpovertyaction.org, +856 21 264 960

www.healthpovertyaction.org

Facebook: @hpalaos

ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳເພື�ອ ຄົນສູ່ຄົນ
ທ່ານ ນາງ Gitte Hector, ຜູ້ຈັດການຝ�າຍປະຕິບັດງານ

ghector@humana.org, +856 20 2254 3426

www.hpp-laos.org

Facebook, Twitter, Instagram: @hpplaos
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