NORGE TIL MOSAMBIK
Apoiar a Ler! Prosjekt
Ideen med prosjektet er å øke foreldres og samfunnets bevissthet om viktigheten av tospråklig
opplæring og samtidig styrke skolers rolle ansvarliggjøring av lærere og skoleledere i forbedring av
tjenester. Dette måles ved forbedringer i leseopplæringen, fraværsrate for lærere og elever,
frafallsfrekvens og hyppighet av jenter på skolen og læringsresultater. I 2021 gjorde prosjektet
lovende fremskritt med å støtte foreldre og omsorgspersoner til å spille en betydelig rolle i over 300
000 barns skolegang i 700 skoler i 12 distrikter. Opplæring av lokale koordinatorer og leselystne
hadde stor effekt på å forstå viktigheten av tospråklig opplæring.
TCE Maputo Viva +
Ideen til VIVA+ prosjektet er å bekjempe AIDS, tuberkulose og malaria ved å implementere et sett
med forebygging- og oppfølgingsaktiviteter for forebygging av HIV-infeksjon, med fokus på sårbare
befolkninger: jenter og gutter, og unge kvinner og menn i alderen 15-24 år . Prosjektet har som mål å
bidra til å redusere forekomsten av nye tilfeller av HIV, redusere menneskerettighetsbarrierer og
fremme etterlevelse av behandlinger. Aktivitetene i 2021 har vært fokusert på HIV-forebygging,
kjønnsbasert vold og fremme av menneskerettigheter – der mer enn 190 000 ungdomsjenter og gutter ble nådd via HIV-forebyggende programmer. Prosjektet jobbet med oppfølging og sikret
rådgivning og testing for mer enn 85 000 unge jenter på skoler og i lokalsamfunn.
TCE DREAMS
DREAMS er et akronym som står for: Determined, Resilient, Empowered, AIDS free, Mentored, Safe.
DREAMS gir tjenester og støtte til foreldreløse og sårbare barn med mål om å forbedre helsen,
ernæringsstatus og velvære til sårbare barn og deres familier. Programmet inkluderer også
ungdomsjenter og unge kvinner med høy sårbarhet for HIV/AIDS-infeksjon.
I 2021 ble mer enn 4000 unge jenter nådd og 3725 av dem fullførte kurset. Prosjektet jobbet med å
unngå skolefrafall ved å gi uniformer og materiell til mer enn 3900 jenter. Jentene økte sin forståelse
av HIV-forebygging, livsmestring og nye økonomiske muligheter for å spare-grupper. Prosjektet
jobbet i samarbeid med distriktstjenester og samfunnsledere gjennom 2021.

