
Dollar-‐a-‐Day	  -‐	  en	  del	  af	  foreningen	  IAHV’S	  humanitære	  arbejde	  
	  
Dollar-‐a-‐Day	  Danmark	  er	  et	  humanitær	  projekt	  under	  IAHV,	  der	  blandt	  andet	  
støtter	  to	  skoleprojekter	  i	  Bangalore	  i	  Sydindien.	  Det	  ene	  giver	  børn	  af	  fattige	  
familier	  adgang	  til	  en	  kvalificeret	  uddannelse,	  det	  andet	  hjælper	  unge	  kvinder	  til	  
at	  skabe	  deres	  egen	  virksomhed.	  
	  

	   	   	   	  
	  
	  
UNIKT	  SKOLEPROJEKT	  FOR	  BØRN-‐	  Hjælp	  et	  barn	  til	  en	  værdig	  fremtid.	  
	  
Dette	  skoleprojekt	  giver	  2000	  børn	  fra	  landområderne	  en	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  
skolegang,	  som	  de	  ellers	  ikke	  ville	  have.	  Børnene	  i	  de	  fattige	  landområder	  har	  
aldrig	  gået	  i	  skole.	  Deres	  arbejdskraft	  har	  været	  brugt	  af	  familierne	  til	  at	  skaffe	  
mad	  på	  bordet.	  

Skoleprojektet	  støtter	  de	  mest	  trængte	  familier	  økonomisk,	  så	  børnene	  
kan	  komme	  i	  skole.	  Herudover	  går	  alle	  donationer	  til	  børnene.	  På	  skolen	  
modtager	  de	  en	  alsidig	  undervisning,	  der	  udvikler	  dem	  fagligt	  såvel	  som	  
menneskeligt.	  Udover	  de	  almindelige	  fag	  som	  læsning,	  skrivning,	  regning	  og	  
geografi	  deltager	  børnene	  i	  hjælpeprojekter,	  hvor	  de	  oplever	  glæden	  ved	  at	  
hjælpe	  andre.	  Herigennem	  samt	  via	  diverse	  sportsaktiviteter,	  spil	  og	  leg,	  lærer	  
de	  værdier	  som	  medfølelse,	  tolerance,	  samarbejde	  og	  fællesskab.	  Fx	  er	  yoga,	  
meditation,	  sang	  og	  dans	  faste	  elementer	  i	  skolens	  integrerede	  undervisning.	  

	  Der	  lægges	  desuden	  vægt	  på,	  at	  eleverne	  fungerer	  godt	  sammen	  på	  tværs	  
af	  religiøse	  og	  sociale	  skel.	  Skoleuniformer,	  finansieret	  af	  programmet,	  udleveres	  
til	  alle	  børn.	  

Udover	  undervisning	  går	  pengene	  til	  skoletransport.	  Mange	  af	  eleverne	  
må	  rejse	  over	  to	  timer	  hver	  dag	  til	  skole,	  så	  programmet	  sørger	  for	  deres	  
transport	  med	  skolebusser.	  Herudover	  finansieres	  regelmæssige	  læge-‐	  og	  
tandlægeundersøgelser,	  ligesom	  børnene	  dagligt	  modtager	  en	  nærende	  frokost,	  
noget	  familierne	  ofte	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  give	  dem.	  

	  

	   	  
	  

Projekterne	  bidrager	  således	  
til	  at	  skabe	  bedre	  fremtids-‐
udsigter	  for	  udsatte	  
befolkningsgrupper	  i	  Indien,	  
et	  land	  hvor	  kun	  68%	  af	  alle	  
voksne	  kan	  læse	  og	  skrive.	  
	  

Målet	  med	  skoleprojektet	  er,	  at	  
børnene	  en	  dag	  kan	  tage	  ansvar	  for	  
sig	  selv	  og	  deres	  omverden.	  Børn	  er	  
verdens	  håb.	  	  
-‐	  Vi	  kan	  hjælpe	  dem	  til	  at	  blomstre!	  
	  



SKOLE	  MED	  FREMTID	  FOR	  UNGE	  KVINDER	  
	  
Unge	  kvinder	  på	  landet	  i	  Indien	  er	  den	  befolkningsgruppe	  i	  landet,	  der	  har	  det	  
sværest.	  Deres	  menneskelige	  værdi	  sættes	  traditionelt	  ikke	  særlig	  højt,	  og	  de	  har	  
kun	  få	  muligheder	  for	  at	  skabe	  sig	  en	  fremtid	  med	  indhold.	  Vi	  støtter	  en	  teknisk	  
skole	  for	  unge	  kvinder	  fra	  området	  omkring	  Bangalore.	  	  

Skolen	  gør	  meget	  for	  at	  udvikle	  pigernes	  selvværd.	  De	  bliver	  undervist	  i	  
syning,	  maskinskrivning	  og	  fabrikation	  af	  røgelsespinde.	  Efter	  et	  år	  kan	  de	  tage	  
arbejde	  fra	  det	  lokale	  område	  med	  i	  skole,	  hvorfor	  programmet	  ligeledes	  gavner	  
lokalsamfundet.	  Når	  de	  har	  fuldført	  undervisningen,	  får	  de	  udleveret	  en	  
symaskine	  og	  en	  bankbog	  med	  de	  penge,	  de	  har	  tjent.	  Disse	  kan	  de	  bruge	  til	  
opstart	  af	  egen	  forretning.	  

I	  løbet	  af	  undervisningsforløbet	  går	  pigerne	  igennem	  en	  utrolig	  udvikling.	  
De	  får	  troen	  på	  sig	  selv,	  evnerne	  og	  midlerne	  til	  at	  skabe	  sig	  et	  godt	  liv.	  
Derudover	  lærer	  de	  at	  sætte	  sig	  mål	  og	  nå	  dem.	  Og	  de	  oplever	  for	  første	  gang	  
følelsen	  af	  at	  være	  værdifulde.	  Når	  du	  hjælper	  en	  kvinde,	  hjælper	  du	  familien	  og	  i	  
sidste	  ende	  hele	  samfundet.	  	  

	  
	  
HVORDAN	  KAN	  JEG	  HJÆLPE?	  
	  
Du	  kan	  støtte	  vores	  arbejde	  på	  tre	  forskellige	  måder:	  
	  
1.	  Støt	  foreningens	  arbejde.	  Bliv	  støttemedlem	  for	  240kr.	  om	  året.	  
2.	  Som	  medlem	  kan	  du	  tegne	  et	  uddannelseslegat	  på	  150kr.	  om	  måneden.	  
3.	  Giv	  en	  donation	  	  eller	  gave.	  
	  
	  
Dollar-‐a-‐Day	  har	  et	  absolut	  minimum	  af	  administration,	  ingen	  husleje,	  ingen	  
løn,	  og	  vi	  garanterer,	  at	  alle	  uddannelseslegater	  går	  ubeskåret	  til	  projektet.	  
	  
Du	  kan	  give	  en	  donation	  eller	  betale	  medlemskab	  og	  uddannelseslegat	  	  på	  vores	  
hjemmeside	  www.iahv.dk	  eller	  indbetale	  på	  Merkur,	  Den	  Almennyttige	  
Andelskasse,	  reg.	  nr.	  8401,	  kontonr.	  1025685.	  
VIGTIGT:	  Ved	  indbetaling	  til	  vores	  konto	  er	  det	  vigtigt	  at	  huske	  navn,	  adresse	  
samt	  at	  markere,	  hvad	  pengene	  skal	  gå	  til.	  
	  
	  
Dollar-‐a-‐Day	  Danmark	  
C/O	  Formand	  Pia	  M.	  Sørensen	  
Allegade	  8c,	  2th.	  
2000	  Frb.	  C.	  
Tlf:	  22123302	  
E-‐mail:	  pia.soerensen@c.dk	  
	  
Dollar-‐a-‐Day	  initiativet	  i	  Indien	  er	  del	  af	  den	  humanitære	  fond	  Ved	  Vignan	  Maha	  Vidya	  Peeths	  arbejde.	  Fonden	  
er	  godkendt	  som	  ”educational,	  medical,	  and	  charitable	  trust”	  af	  delstatsregeringen	  i	  Karnataka,	  Indiens	  
regering	  og	  Unicef.	  Dollar-‐a-‐Day	  Danmark	  er	  medlem	  af	  NGO’en	  IAHV	  danmark.	  Læs	  yderligere	  på	  
www.iahv.dk	  om	  foreningens	  arbejde.	  

	  


