ິ ຂອງເດັກອາຍຸ ຕ່າ່ໍ ກວ່ າ 5 ປີ ທີ່ ເມືອງ ບ່ໍລຄ
ິ ນ
ັ ,
ການປັບປຸ ງຊີວດ
ິ າ່ໍ ໄຊ.
ແຂວງບ່ໍລຄ
Improve the lives of the under 5 year old children
in Bolikhan District, Bolikhamxai province

ອົງການມະນຸດສາດຄົນສ່ ຄົນ ຢ່ ສ.ປ.ປ ລາວ

Humana People to People in Laos

ື ສຫເເດັກ ສາມາດ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ຢ່
ສນໄລຍະ 3 ປີ ທ່ໍາອິດ ພຽງແຕ່ ມີການເລີ່ມຕົນເ , ສະໜັບສະໜນຊ່ ວຍເຫ່ ອ
ລອດ ແຕ່ ສ່ໍາລັບ,ທາງດເານພັດທະນາການທາງຮ່ າງກາຍ, ທາງດເານສະຕິປັນຍາ ແລະ ທາງດເານຈິດສຈ ຂອງ
ເດັກ ຍັງຂາດຄວາມເອົາສຈສສ່ ສນ ການດແລສຸ ຂະພາບ ຂອງພວກເຂົາ ,ຄດຍສະເພາະແມ່ ນ ເດັກຄວນໄດເ
ເ
ເ ນຖານ
ັ ຄອກາດ ແລະ ການປົກປເອງສຫເ
ຮັບ ອາຫານທີ່ມີຄຸນປະຄຫຍດ ໄດເຮັບການສຶກສາຂັນພື
,ໄດເຮບ
່
ສາມາດຢ່ ຮ່ ວມກັບສັງຄົມຢ່າງສະຫວັດດີພາບ ແລະ ມີອານາຄົດທີສົດສສ່ .
ື ເດັກ
ທາງຄຄງການໄດເເລັ່ງສສ່ , ວຽກງານ ການພັດທະນາ ຊ່ ມຊົນ ຄດຍສະເພາະວຽກງານການຊ່ ວຍເຫອ
່
ເ
່ໍ ວາ 5 ປີ . ເຊີງວ່ າທາງຄຄງການມີການດ່ໍາເນີນງານຢ່ ພາຍສນ 5 ກິດຈະກ່ໍາ ດັ່ງນີ :
ອາຍຸ ຕ່ າກ່

The first few years of a child’s life are critical not only for survival but for
her or his physical, intellectual and emotional development. Providing the
child with health care, basic education, nutrition and protection increases
the children’s chance of survival of a productive future and of a peaceful
global society.
ື ເດັກ
ທາງຄຄງການໄດເເລັ່ງສສ່ , ວຽກງານ ການພັດທະນາ ຊ່ ມຊົນ ຄດຍສະເພາະວຽກງານການຊ່ ວຍເຫອ
່
ເ
່ໍ ວາ 5 ປີ . ເຊີງວ່ າທາງຄຄງການມີການດ່ໍາເນີນງານຢ່ ພາຍສນ 5 ກິດຈະກ່ໍາ ດັ່ງນີ :
ອາຍຸ ຕ່ າກ່

The project focuses on community development and on the under 5
years old children. The program operates within 5 lines of activities:

1. ກິດຈະກ່ໍາທາງດເານສຸ ຂະພາບ

1. Health
ການກວດສຸ ຂະພາບ ແລະ ສັກຢາຢອດຢາ ເຊີ່ງ
ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສ່ໍາຄັນຂອງຄຄງການເຊັ່ນກັນ

Medical health checkup and
vaccination are important parts
of the project

ແມ່ ຍິງຢ່ ພາຍສນບເານໄດເ ຮັບ
ຄວາມຮ ເກ່ ຽວກັບ ພະຍາດທີ່
ເ ບແມ່ ແລະ
ມັກເກີດຂືນກັ
ເດັກ
The women meet to
learn and discuss
about mother and
child issues

ເ
2 ກິດຈະກ່ໍາທາງດເານນ່ໍາສະອາດ

2. Water and Sanitation
ເ
ທາງພະແນກນ່ໍາສະອາດ
ແຂວງໄດເລົງໄປ
ສຫເຄວາມຮ ເ ກ່ ຽວກັບ ມາດຖານການສເາງ
ີ ານຮັກສາສຸ ກຂະອະນາໄມທີ່ດີ ເພື່ອ
ຫເອງນ່ໍາເ ແລະ ວິທກ
ການປເອງກັນພະຍາດ
The Water &Sanitation Department of
the Province educate the families about
how to build a toilet, and how good
sanitation prevent illnesses .

ທາງຄຄງການໄດເຕອບສະໜອງອຸ ປະກອນ
ເ
ເຮັດຫເອງນ່ໍາເ ແລະ ນ່ໍາສເາງບາງພາກສ່
ວນສຫເກັບ
່
່
ເ ເີ ງອນໄຂ,
ື
ຊາວບເານຕ່ໍກັບຄອບຄົວຜມ
ແລະ
ຊາວບເານ ສົມທົບແຮງງານ.
The project gives part of the
materials for toilets and wells
and the families pay the other
part and build them.

ເ
ຊາວບເານ ຮ່ ວມແຮງກັນເຮັດນ່ໍາສເາງ

The community goes together to
build the wells

3. ກິດຈະກ່ໍາທາງດເານຄພຊະນາການ

3. Nutrition
ັ ຄວາມຮກ
ເ ່ ຽວກັບ ການ
ຊາວບເານໄດເຮບ
ປກຜັກປອດສານຜີດ ແລະ ການຜະລິດ
ປ່ ຍຊີວະພາບ ດເວຍຕົນເອງ
The families learn organic
gardening. Compost is
produced to fertilize the
gardens

ແລະ ກ່ໍ່ ເຊັ່ນດຽວກັນ ສ່ໍາລັບການ ຜະລີດ
ຫົວເຊືອເ ເພຶ່ອ ປາບສັດຕພືດ ກ່ໍ່ມີຄວາມສ່ໍາ
ຄັນຫາຍສ່ໍາລັບຊາວສວນດັ່ງນັນເ ພວກເຂົາກ່ໍ່
ໄດເເຝື ກເຮັດດເວຍຕົນເອງ ເຊັ່ນກັນ

Biological pesticide is
important to prepare before the
insects or fungus attack the
vegetables

ສະນັບສະໜນເສີ່ມຂະຫຍາຍ ສຫເ ຊາວບເານ
ີ ເອງ ເຫອ
ື ກີນ ແລເວ
ສາມາດ ປກຜັກ ໄວເກນ
, ພວກເຂົາຍັງັ ສາມາດນ່ໍາເອົາໄປຂາຍໄດເອີກ

Extended gardens are promoted
So the families are able to sell at
the market, as they have more
than they can eat.

4. ກິດຈະກ່ໍາສເາງຄວາມເຂັມແຂງຂອງເດັກນ ເອຍສນສັງຄົມ.
4. Active children in the society
ສຫເຄວາມຮ ເກ່ ຽວກັບການລເາງມື ແລະ ການ
ຮັກສາອານາໄມສຫເກັບນັກຮຽນທຸກຄຮງຮຽນຢ່
ທີ່ ເຂດບເານຈຸດສຸ່ ມຂອງຄຄງການ

Hand washing campaigns and
teaching about good hygiene are
carried out in all the primary
schools in the focus villages

ການເຮັດສ່ ວນຄົວຂອງນັກຮຽນ

ເ ່ ອສຫເ
ກິດຈະກ່ໍາການແຂ່ ງຂັນກິລາ ທີ່ຈັດຂືນເພື
ເດັກ ມີສ່ວນຮ່ ວມ ຢ່ ບເານຜາສດ

The students make school gardens

Community event in Ban Phadai – the
students are active participants

5. ກິດຈະກ່ໍາສເາງລາຍຮັບ

5. Income generation

ສເາງແຮງບັນດານສຈສຫເກັບຊາວບເານ ທີ່ໄດເຮັບການ
ື ເພື່ອ ລີເລີ່ມຂະຫຍາຍການຜະລິດຈາກ
ຊ່ ວຍເຫອ
ການລເຽງສັດ ຫ ື ການປກພືດຜັກທີ່ເຂົາເຈົາເ ສາມາດ
ຂາຍສນຕະຫາດທເອງຖິ່ນ ໄດເ
The families get inspired and get
help to start a bigger production of
animals or vegetables that they can
sell at the local market.

ັ ທືນ
ສະຫະພັນແມ່ ຍີງບເານໄດເຮບ
ື ເປັນຈັກຫຍີບເຄື່ອງ 20
ຊ່ວຍເຫອ
ເຄື່ອງ ເພື່ອ ຮັບຫຍີບເຄຶ່ອງສເາງລາຍໄດເ
ເສີ່ມ
20 women got each a sewing
machine and learned to sow
clothes for sale

ປະຫວັດຫຍ່ໍກ່ເ ຽວກັບ ອົງການ ມະນຸດສາດຄົນສ່ ຄົນ
ອົງການມະນຸດສາດ ຄົນສ່ ຄົນ ແມ່ ນເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບສະມາຊີກຢ່ 35 ສະມາຄົມ ສນ 43 ປະເທດ
ັ ງານ ຢ່ ຫລາຍກວ່ າ 800 ຄຄງການ ທາງ
ທົ່ວຄລກ. ແຕ່ ລະສະມາຄົມທີ່ເປັນສະມາຊີກນັນເ ໄດເປະຕິບດ
ເ
ົ ເຂົາເຖິງກຸ່ ມຄົນໄດເຫາຍ ກ່ ວາ 12 ລເານຄົນ, ສນແຕ່ ລະຂົງເຂດ
ດເານສັງຄົມ . ແລະ ສາມາດບັນລຸ ຜນ
ເ
່
່
ເ
ເ ນຖານ,
ພືນທີ ຂອງທຸກໆປີ ທີກ່ ຽວພັນກັບສຸ ຂະພາບ ຂັນພື
HIV & AIDS, ການສຶກສາ, ການກະສິ
່
ື ບັນເທົາທຸກ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ
ກ່ໍາ, ສິງແວດລເອມ, ການຊ່ ວຍເຫອ
ສ່ໍາມາຊີກຂອງ ອົງການ ມະນຸດສາດ ຄົນສ່ ຄົນ ມີການເຝື ກອົບຮົ່ມ, ການວາງຕົນເອງສນແນວຫນ ເາເພື່ອ
ການພັດທະນາ ເພື່ອເຮັດວຽກຕ່ໍ່ສ ເກັບບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ກ່ໍາລັງປະເຊີນໜເາກັບມະນຸດຊາດສນ
ທົ່ວຄລກ

About Humana People to People:
The Humana People to People movement consists of 35 member
associations working in 43 countries. The members operate more
than 800 social projects reaching out to more than 12 million people
on a yearly basis within the areas of: Basic Health, HIV & AIDS,
Education, Relief Aid Agriculture, Environment and Community
Development. Humana People to People members work with
pressing issues facing mankind around the globe, placing
themselves in the frontline of development.

