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ຄວາມໝັນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ
ຢູ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຈົ ດ ໝາຍຂ່ າ ວປະຈຳໄຕມາດ ຂອງ ອົ ງ ການ
ອົ ງ ການສຸ ຂ ະພາບ ແລະ ຫຼ ດຜ່ ອ ນຄວາມທຸ ກ ຍາກ ແລະ ມູ ນ ນິ ທິ ມະນຸ ດ ສະທຳເພື ອ ຄົ ນ ສູ່ ຄົ ນ

ໝາກຜົ ນ ຄວາມສຳເລດ
ຕົ ນຕໍ ຂອງ ໂຄງການ ໃນ
ປ 2019 ແລະ ໄຕມາດທີ
1 ຂອງ ປ 2020
ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ 100 ກຸ່ມ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັງ
ຂຶນ.
ລິເລີມດຳເນີນການຝກອົບຮົມ ປະຈຳທຸກໆສອງອາທິດ
ໃຫ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນ ຈຳນວນ 5,000 ຄົນ.
ອາສາສະໝັກສັດຕະວະແພດປະຈຳບ້ານ ຈຳນວນ 102
ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມ ແລະ ຈັດສັນອຸ ປະກອນ.
ເດກອາຍຸຕາກວ່າ 5 ປ ຈຳນວນ 5,537 ຄົນ ໄດ້ຮັບ
ການຄັດເລືອກ.
ຄະນະກຳມະການພັດທະນາບ້ານ 100 ຄະນະ, ກຸ່ມແມ່
ຍິງ 32 ກຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ 32 ກຸ່ມ ໄດ້ຮັບ ການ
ຈັດຕັງຂຶນ ແລະ ຜ່ານການຝກອົບຮົມ.
ອາສາສະໝັກວຽກງານໂພຊະນາການປະຈຳບ້ານ
ຈຳນວນ 337 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມ.

ວຽກງານໂພຊະນາການ ສຳລັບ
ຊມຊົນ
ນັບແຕ່ຕົນປ 2019 ເປນຕົນມາ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂຄງການ ເຊນ: ອົ ງການສຸ ຂະພາບ ແລະ ຫຼດ
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (HPA), ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳເພືອ ຄົນສູ່ຄົນ (Humana FPP)

ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດຕັງປະຕິບັດ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັນ
ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ 100 ບ້ານ ໃນ 6 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ເຊນ: ເມືອງບົວລະພາ, ມະຫາໄຊ, ທ່າແຂກ, ຍົມມະລາດ, ໄຊບົວ ທອງ ແລະ ຄຸນຄຳ ເຊີງ
ໂຄງການດັງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈາກ ສະຫະພາບເອີ ຣົບ. ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປນ
ແຂວງທີມີອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດກສູງກວ່ າ ອັ ດຕາສະເລ່ຍທົວ ປະເທດ, ແລະ ມີອັດຕາ
ການຂາດໂພຊະນາການທີສູງ ໃນກຸ່ມແມ່ ແລະ ເດກ. ໂດຍທີ 30% ຂອງ ເດກອາຍຸຕາກວ່ າ 5ປ

ແມ່ນເປນເດກເຕ້ຍມີພາວະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ສ່ວນອີ ກ 22% ແມ່ນ ຈ່ອຍຜິດປກກະຕິ
ແລະ 22% ມີນາໜັກຕາກວ່ າເກນມາດຕະຖານ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູເຂດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ
ຊມຊົນຂອງຊົນເຜາສ່ວນນ້ອຍ ທີມີຂຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ເຂາເຖິງການ ປນປວ. ໂຄງການດັງກ່າວ
ແນໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມມີພ້ອມ ແລະ ການເຂາເຖິງ ອາຫານທີມີ ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ, ສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມທີເອື ອອຳນວຍ ໃນການຍົກລະ ດັບໂພຊະນາການ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງ ອົ ງການຈັດຕັງລັດ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກງານຄວາມໝັນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ.
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ຂມູນໂດຍຫຍ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ

ໄລຍະເວລາ: 39 ເດືອນ ຈົນເຖິງ ເດືອນ ທັນວາ 2020
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 100 ບ້ານ ໃນ 6 ເມືອງ
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ໂຄງການດັງກ່າວ ຖືກຈັດຕັງຂຶນ ເພືອຍົກລະດັບຄວາມມີພ້ອມ ແລະ ການ
ເຂາເຖິງອາຫານທີມີຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການທີຈຳເປນ ແລະ ພຽງພໍ . ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົ ງການ Humana FPP ເພືອຍົກລະດັບ ຄວາມ
ສາ ມາດໃນການຜະລິດ, ປູກພືດພັນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຍົກລະດັບການ ເຂາເຖິງຕະຫຼາດ.
ດັງ ນັນ, ໂພຊະນາການ ຂອງ ຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ລວມເຖິງ ໂອກາດໃນການສ້າງ
ລາຍ ຮັບຈະໄດ້ຮັບການປບປຸງ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ອົ ງການ HPA ແນໃສ່ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີເອື ອອຳນວຍ ໃນການຍົກ
ລະດັບໂພຊະນາການ, ໂດຍ ສຸມໃສ່ກຸ່ມຄົນເປາໝາຍ ເຊນ: ເດກ, ແມ່ຍິງ, ອຳນາດການປກຄອງ
ບ້ານ ແລະ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈຳບ້ານ. ວຽກງານດັງກ່າວ ຈະເສີມສ້າງຄວາມຮູ້
ແລະ ຄວາມເຂາໃຈ ກ່ຽວກັບ ສາເຫດຂອງການຂາດໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ມີບົດບາດ ຂອງ
ຊມຊົນ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂຄງການທັງໝົດ ປະສານສົມທົບກັນ ເພືອເສີມສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມໝັນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ,
ວຽກງານຍົກລະດັບໂພຊະນາການ, ປບປຸງ ແຜນປະຕິບັດ ງານລວມຫຼາຍຂະແໜງການ,
ວຽກງານ ງົບປະມານ ແລະ ລະບົບຂມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງໂພຊະນາການ ຂອງ ຄະນະ
ກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງໂພຊະນາການຂັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ (PNC, DNC), ພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ້ແຂວງ
ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ້ເມືອງ (PAFO, DAFO).

ການກະສິກຳທີເປນມິດຕສະພາບພູມິອາກາດ
ອົ ງການ Humana FPP ມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ ຕ ວຽກງານ
ກະສິກຳຂອງ ໂຄງການ. ດັງນັນ, ອົ ງການດັງກ່າວ ຈີງດຳເນີນ
ວຽກງານ ໂດຍນຳໃຊ້ ຫຼັກການປະຕິບັດ ແບບກຸ່ມຊາວກະສິ ກອນ.

ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດ ທີ ອົ ງການ ມະນຸດສະທຳ
ເພືອ ຄົນສູ່ຄົນ ສ້າງຂຶນ ແລະ ນຳໃຊ້ທົວໂລກ. ຫຼັກການດັງກ່າວ
ແມ່ນເລີມດ້ວຍ ການຈັດຕັງ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຂະໜາດນ້ອຍ
ໂດຍມີສະມາຊິກປະມານ 50 ຄົນ ເຊີງແຕ່ລະກຸ່ມ ຈະມີ ຄະນະ
ກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງເປນຂອງຕົນເອງ. ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມຊາວ
ກະສິກອນ ຈັດກອງປະຊມຢາງເປນປະຈຳ ເພືອ ປກສາຫາລື ແລະ
ແກ້ໄຂບັນຫາ, ແບ່ງປນຄວາມຮູ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. ກຸ່ມ
ຊາວກະສິ ກອນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶນ ບົນພືນຖານ ກົນໄກການ
ຕິດຕາມ ທີເຂມແຂງ ແລະ ນຳພາໂດຍ ຊາວ ະສິກອນ ເຊີງຈະຝກ

ອົ ບຮົມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນການຕິດຕາມ ຄວາມຄືບ
ໜ້າ ແລະ ລາຍງານ ຕ ພະນັກງານພາກສະໜາມ ເພືອ ປອນຂມູນ
ເຂາໃນ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ໂຄງການ.
ຕະຫຼອດປ 2019 ແລະ ໄຕມາດທີໜຶງ ຂອງ ປ 2020, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເຂາຮັບການຝກ ອົ ບຮົມທີຈັດ
ຂຶນທຸກໆສອງອາທິດ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຜະລິດກະສຳກຳ ທີເປນມິດຕ ສະພາບພູມິອາກາດ ເຊນ: ການ

ກະສິກຳແບບອະນຸລັກ ໂດຍມີການໄຖ, ການຄາດ, ການ ຖົມດິນ ແລະ ການຈູດຫຍ້າໜ້ອຍທີສຸດ, ແລະ ມີການ
ປູກພືດປະສົມ, ປູກພືດທົດແທນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜົນລະປູກຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບການ
ຝກອົ ບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການ ຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ ເພືອຫຼດຜ່ອນການນຳໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູ
ພືດ. ນອກຈາກ ນັນ, ຈຸດສຸມຕົນຕໍ ແມ່ນແນໃສ່ ການປູ ກພືດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເພືອເຮດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ສາມາດຮັບມືກັບ ກໍລະນີ ທີການປູກພືດຊະນິດໃດໜຶງບປະສົບຜົນສຳເລດ, ເຊີງໃນ ຕອນທ້າຍ ຂອງໂຄງການ,
ຊາວກະສິກອນທຸກຄົນ ຈະປູກພືດ 3 ເຖິງ 4 ຊະນິດ. ກຸ່ມຊາວກະ ສິກອນທຸກກຸ່ມ ໄດ້ກຳນົດສວນສາທິດຂອງ
ຕົນ ເພືອທົດລອງ ເຕກໂນໂລຊີການຜະລິດແບບໃໝ່ ແລະ ດຳເນີນ ການຝກອົ ບຮົມ.

ການປູກພືດຫຼາກຫຼາຍ

ຊະນິດ, ການນຳໃຊ້ພດ
ື ຜົນ
ຜະລິດຢາງຍືນຍົງ,

ມີປະສິດທິ ຜົນ ແລະ ການ
ບຸກເບີກດິນໜ້ອຍທີສຸດ
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ຫົ ວ ຂຂ່ າ ວສຳຄັ ນ : ການຝກອົ ບ ຮົ ມ ທາງດ້ າ ນສັ ດ ຕະວະສາດ ສຳລັ ບ
ການລ້ ຽ ງ ສັ ດ ແບບຍື ນ ຍົ ງ
ນອກຈາກ ສະໜັບສະໜູນການປູກຝງແລ້ວ, ໂຄງການນີ ຍັງປະກອບດ້ວຍ ວຽກງານລ້ຽງສັດ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂຄງການ ໄດ້ມອບສັດ
ທັງໝົດ ເຊີງປະກອບດ້ວຍ ໄກ່ 4,000 ໂຕ, ເປດ 4,000 ໂຕ ລວມເຖິງ ໝູ 100 ໂຕ ແລະ ແບ້ 150 ໂຕ ໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມ
ຊາວກະສິກອນ. ຊາວກະສິກອນທີເຂາຮ່ວມໃຫ້ຄຳໝັນສັນຍາໃນການມອບລູກສັດ ໂຕທີມີອາຍຸນອ
້ ຍ ຈາກ ລູກ ສັດຄອກທຳອິດ ໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວອືນ ຢູໃນຊມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີໄດ້ຮັບລູກສັດດັງກ່າວ ກຈະ ຕ້ອງເຮດແບບດຽວກັນ. ກ່ອນທີຈະມອບສັດ,
ອົງການ Humana FPP ໄດ້ຝກອົບຮົມໃຫ້ ແກ່ ອາສາສະໝັກສັດຕະວະແພດປະຈຳບ້ານ ກ່ຽວກັບ ການເບິງແຍງສັດໂດຍພືນຖານ;
ເຊີງອາສາສະໝັກທີເຂາຮ່ວມ ມີທັງໝົດ 102 ຄົນ. ນອກຈາກ ນັນ, ອາສາສະໝັກສັດຕະວະແພດ ຍັງໄດ້ຮັບອຸປະກອນເຄືອງມືຮັບໃຊ້.
ທ່ານ ຄຳແພງ ຈາກ ເມືອງຄຸນຄຳ ລາຍງານວ່າ: “ປະຈຸບນ
ັ ຂ້າພະເຈາ ຮູ້ສກ
ຶ ມີຄວາມໝັນໃຈຫຼາຍ ໃນການສີດວັກແຊງ ໃຫ້ແກ່ສດ
ັ .
ນອກຈາກນັນ ຂ້າພະເຈາ ຍັງເຫນວ່າ ຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄົນ ໃນໝູ່ບາ້ ນ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ເພີມເຕີມ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີການ
ເບິງແຍງສັດທີດີ. ເຊີງພວກເຂາ ມາຫາຂ້າພະເຈາ ແລະ ຂໍຄຳແນະນຳ.”

ວຽກງານການປຽນແປງພຶດທິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ສ້າງເຄືອຂ່າຍໂພຊະນາການ
ຂັນບ້ານ, ການສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດ

ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້

ອົ ງການ HPA ສົງເສີມ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການ, ແລະ ສົງເສີມ ວຽກງານ

ສຸ ຂາພິບານ, ສຸ ຂະອານາໄມ ແລະ ນາສະອາດ (WASH) ຢູ ໝູ່ບ້ານເປາໝາຍ. ຈຸດປະສົງຕົນຕໍ ຂອງ

ທັງສອງວຽກງານດັງກ່າວ ແມ່ນເພືອຊ່ວຍຊາວບ້ານ ໃນການປຽນແປງພຶດຕິ ກຳ ຕາມສະພາບແວດລ້ອມ
ແລະ ດ້ວຍວິ ທີການທີເໝາະສົມ. ແນວທາງປະຕິບັດທີບເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ນ
ເກີດມາຈາກຄວາມເຊືອຖືດັງເດີມ, ແລະ ໂຄງການນີ ນຳ ໃຊ້ ມາດຕະການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືອຂ້າມຜ່ານ
ບັນດາສິງທ້າທາຍເຫຼົານີ. ເຄືອຂ່າຍຂັນ ບ້ານໄດ້ຮັບການຈັດຕັງຂຶນ ເຊີງປະກອບດ້ວຍ ອາສາສະໝັກ

ວຽກງານໂພຊະນາການ ປະ ຈຳບ້ານ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ, ຄະນະກຳມະການພັດທະນາບ້ານ.

ພາກສ່ວນດັງກ່າວ ນຳພາປະຕິບັດວຽກງານ, ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ລາຍງານຄຳຄິດຄຳເຫນ ຂອງ ເພືອນຮ່ວມງານຕໂຄງການ. ວຽກງານສົງເສີມໂພຊະນາ
ການທີໄດ້ປະຕິບັດ ປະກອບດ້ວຍ ການ ວັ ດແທກນາໜັກ, ລວງສູງ ແລະ ຂະໜາດຕົນແຂນ ຂອງເດກອາຍຸຕາກວ່ າ 5 ປ. ນອກຈາກນັນ, ອາສາສະໝັກປະຈຳ
ບ້ານ ແລະ ທີມງານໂຄງການ ໄດ້ສາທິດວິ ທີການແຕ່ງກິນ ແລະ ດຳເນີນການ ຝກອົ ບຮົມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານ ໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວ ທີມີ ເດກຂາດສານອາຫານຢາງຮຸນແຮງ. ນອກຈາກນັນ, ອົ ງການ HPA ສະໜອງສິງຈຳເປນ ພາຍໃນ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປນຕົນ ແມ່ນ ຫ້ອງນາ
ແລະ ອ່ າງລ້າງມື ລວມເຖິງ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວິ ທີຮັກສາຄວາມສະອາດ ໃຫ້ແກ່ເດກ. ເຊີງວິ ທີການດັງກ່າວ ຈະເຮດໃຫ້ເດກ ສາມາດນຳເອາ ຄວາມຮູ້
ກັບໄປບ້ານ ເພືອສອນຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພືອນ ຂອງພວກເຂາໄດ້.
ອາສາສະໝັກໂພຊະນາການປະຈຳບ້ານ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນອຸ ປະກອນເຄືອງມື ສຳລັບ ການສາທິດ ວິ ທີການແຕ່ງກິນ, ການວັ ດແທກ ແລະ ໄດ້ຮັບປມຕ່າງໆ
ສຳລັບ ວຽກງານເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້.
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ເພືອ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ພະນັກງານ

ໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຝາຍລັດຖະບານ ໄດ້
ດຳເນີນ ການຝກອົ ບຮົມຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ນຳພາ
ວຽກງານໂພຊະນາການປະຈຳຊມຊົນ. ເຊີງ
ມາຮອດ ປະຈຸ ບັນ, ອາສາສະໝັກປະຈຳ
ຊມຊົນໄດ້ເຮດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານໂຄງການ
ເພືອຍົກລະດັບຄວາມ ຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບ
ແນວທາງປະຕິບັດ. ເຊີງໃນຕອນທ້າຍ

ຂອງໂຄງການ, ອາສາສະໝັກ ດັງກ່າວ ຈະມີ
ຄວາມໝັນໃຈ
ໃນການນຳພາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິບັດ ວຽກງານ
ສົງເສີມໂພຊະນາ ການ.

ຫົ ວ ຂຂ່ າ ວສຳຄັ ນ : ການຄັ ດ ເລື ອ ກເດກອາຍຸ ຕາກວ່ າ 5 ປ
ອົງການ HPA ໄດ້ດຳເນີນການຄັດເລືອກຄັງທີໜງຶ ແລະ ສອງ ເພືອຄົນຫາ ເດກທີຂາດສານອາ ຫານ ຢູ ໝູ່ບາ້ ນເປາ ໝາຍ ໂດຍ
ສາມາດຫຼດຜ່ອນຈຳນວນເດກທີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ ເຖິງ 19%. ຜົນຂອງການຄັດເລືອກຄັງທຳອິດ ປະ ກອບດ້ວຍ ເດກອາຍຸຕາກວ່າ
5 ປ ຈຳນວນ 5,537 ຄົນ ເຊີງໄດ້ຮັບການວັດແທກຄວາມສູງ, ນາໜັກ ແລະ ຂະໜາດຕົນແຂນ. ຜົນຂອງການ ວັດແທກດັງກ່າວ ມີເດກ
ຈຳນວນ 3,430 ຄົນ ຈາກ ຈຳນວນເດກທັງໝົດ ແມ່ນຂາດສານອາຫານ ໂດຍເປນເດກເຕ້ຍມີພາວະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຈ່ອຍ
ຜິດປກກະຕິ ແລະ/ຫຼື ມີນາໜັກຕາ ກວ່າເກນມາດຕະຖານ. ດັງນັນ, ອົງການ HPA ຈີງໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນເສີມອາ ຫານ ໃຫ້ແກ່
ເດກດັງກ່າວ ແລະ ສາທິດວິທີການແຕ່ງກິນ ໃຫ້ແກ່ ພແມ່ ຂອງເດກ. ນອກຈາກນັນ, ຄອບຄົວດັງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນດີ ຈາກວຽກງານ
ສົງເສີມໂພຊະນາການອືນໆ ພາຍ ໃນໂຄງການ. ເນືອງຈາກ ປະສົບຜົນສຳເລດ, ໃນການຄັດເລືອກຄັງທີສອງ ເຊີງດຳເນີນ ພາຍໃນ ຫົກ
ເດືອນຕມາ ນັບແຕ່ການຄັດເລືອກຄັງທຳອິດ, ອົງການ HPA ພົບວ່າ ມີເດກພຽງແຕ່ 2,584 ທີຂາດສານອາຫານ. ເຊີງ ອົງການໄດ້ຂຶນ
ແຜນດຳເນີນ ການຂັດກອງ ອີກສອງຄັງ ກ່ອນສິນສຸດ ໂຄງການ ໃນທ້າຍປ 2020.

ຕິດຕພວກເຮາໄດ້ທີ:
ອົ ງການສຸ ຂະພາບ ແລະ ຫຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ທ່ານ Michael Pitt, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການປະຈຳປະເທດ
m.pitt@healthpovertyaction.org, +856 21 264 960
www.healthpovertyaction.org
Facebook: @hpalaos

ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳເພືອ ຄົນສູ່ຄົນ

ທ່ານ ນາງ Gitte Hector, ຜູ້ຈັດການຝາຍປະຕິບັດງານ
ghector@humana.org, +856 20 2254 3426
www.hpp-laos.org
Facebook, Twitter, Instagram: @hpplaos

ຈົດ ໝາຍ ຂ່າວສະບັບນີໄດ້ຖືກຈັດພິມອອກມາພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະພາບເອີ ຣົບ. ເນືອຫາແລະໃຈຄວາມຂອງສິງພິມດັງກ່າວນີແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບເປນໜຶງດຽວຂອງອົ ງການ ສຸຂະພາບແລະຫຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
HPA ແລະ ມູນນີທິມະນຸດສະທຳ ເພືືອຄົນສູ່ຄົນ Humana FPP ເຊິງບມີສ່ອງທາງໃດ ທີຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫນໃນທັດສະນະຂອງ ຊາວເອີ ຣົບ.

