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ምስጋና
ይህ የቤት ለቤት ጉብኝት መመርያ በላል ኮዮንሱ እና ማርያና
ፓላዙሎስ በኢትዮጵያ በሚተገበረው የመጀመርዎችን 1000
ወሳኝ ቀናት ፕሮጀክት ውስጥ ተሳትፎ ካለቸው ከ ጁሉያ
ኮርተልሲ እና ማርጋሬት ከርናን ከ ICDI እንዲሁም አዕምሮ ሙሴ
፣ እመቤት ሙሉጌታ እና አንድነት ሳህሉ ከ ESD በጋራ በመተባበር
ተዘጋጅቷል፡፡

ይህ መመርያ እውን የሆነው የ ESD ሰራተኞች የጤና
ኤክስንቴንሽን ሰራተኞች የማህበረሰብ አመቻቾች እና የተመረጡ
እናቶች ከ 2011 እስከ 2012 ዓ.ም ተከታታይነት ያለው ውይይት
በማድረግ በመሆኑ ለተሳትፎአቸውና ላበረከቱት አስተዋፅኦ ላቅ
ያለ ምሰጋና እናቀርባለን፡፡

ከዚህ በተጨማሪም ISSA ለምትሰራው ዞሪካ ትሪኪስ ሙያዊ
ምክፘን ለለገሰችንና የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ
ድርጅትን (UNICEF ECARO) እና ISSA የቤት ለቤት ጎብኝዎች
አገልግሎት የሚውል የቤተሰብ ድጋፍ እንክበካቤ ማሰልጠኛ
ሞጁል በምታዘጋጅበት ጊዜ የነበራትን ልምድ ስላካፈለችን ላቅ
ያለ ምስጋና እናቀርብላታለን፡፡

በመጨረሻም ይህ ፕሮጀክት እውን እንዲሆን የገንዘብ ድጋፍ
ላደረጉልን ኒዘርላንድ ለሚገኘው ዲዮራፌት ፋዉንዴሽን
ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡
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የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያው አላማና የትኩረት
ነጥቦች
እያንዳንዱ ቤተሰብ ለልጁ እድገት አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ያደርጋል፡፡ በተገቢው የሰለጠኑ፣
ቤተሰብን አክባሪ እና ቤተሰብን ማዕከል አድርገው የሚሰሩ የቤት ለቤት ጎብኚዎች የቤተሰቡን
ተነሳሽነት በማጠናከር፣ አቅም በመገንባትና ቤተሰቡ ከደረሰበት ችግር ፈጥኖ እንዲታደግም
አስተዋጽኦ ያበረክታሉ፡ ፡ የቤት ለቤት ጎብኚዎች በጉብኝታቸው ውስጥ ተግባራትን በማካተት
ተጎብኚ ቤተሰቦች ትኩረት እንዲሰጧቸውና እንዲታዩ፣ የተለያዩ አገልግሎቶችንም እንዲያገኙ
በማድረግ በህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን ልዩነት ያጠባሉ (ዩኒሲኤፍ፣ 2016)
ይህ የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያ የተዘጋጀው “የመጀመሪያዎቹን ወሳኝ 1000 ቀናት ”11 ፕሮጀክት ሲሆን ፤ በውስጡም
በኢንተርናሽናል ቻየልድ ዲቨለፕመንት ኢንሸቲቭ (አይ.ሲ.ዲ.ኣይ) አማካኝነት የተዘገጁ ፅሁፎች እንዲሁም ሌሎች ከዚህ በፊት
ከተዘጋጁ ፅሁፎች ተሻሽለዉ የተወሰዱ በአንድ ላይ ተቀናብረዉ የተዘጋጀ ነው፡፡
የዚህ መመሪያ አላማም የቤት ለቤት ጎብኚዎች ስለህፃናት እድገት፣ መማር እና ደህንነት በዘመኑ ያለውን ሳይንሳዊ እውቀት
እንዲቀስሙ ሆኖ ለስልጠናው አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችንና ተግባራዊ ምክሮችን ለመስጠትና አልፎም ይህንንም ከወላጆችና
ከሞግዚቶች ጋር እንዲጋሩ ለማስቻል ነው፡፡ ይህ ሰነድ በተጨማሪም የህፃናትን ጥቃት ለመከላከል እና ደህንነታቸውን ለማሻሻል
የሚያስችል ትምህርትና አገልግሎት በመስጠት ቤተሰቡን በማስተማር እና የማህበረሰብ አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ተጠቃሚ
እንዲሆን ማስቻል ነው፡፡ በዚሁ ሰነድ ውስጥ የቀረቡት መረጃዎችና ቁሳቁሶች ትኩረት የሚያደርጉት ህጻናት በ3 አመት ጊዜ ውስጥ
ባላቸው ጨዋታ፣ መማር እና እድገት ላይ ነው፡፡ በመመሪያው ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች ስለአመጋገብ፣ የተመጣጠነ ምግብ፣
ክትባት እና ስለጨቅላ ህፃናት ጤንነት ማለትም በልማድ የማህበረሰብ ጤና ሰራተኞች በሚያተኩሩባቸው ጉዳዮች ላይ ይሆናል፡፡
ደረጃውን የጠበቀ ጥራት ያለው የቤት ለቤት ጉብኝት ተጎብኚ ቤተሰቡ ለህፃናት ምቹና ከጥቃት የተጠበቀ አካባቢን እንዲፈጥር
ይረዳል፡፡ በተለይም ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖራቸው እና በመካከላቸው ፍቅርን፣ መተማመንን እና
መደጋገፍን እንዲያጎለብቱ ይረዳል፡፡ መመሪያውም የቤት ለቤት ጎብኚዎች ጉብኝቱን በሚያካሂዱበት ወቅት እንዴት ማከናወን
እንዳለባቸው ያስገነዝባል፡፡ ይህ መመሪያ በተጨማሪም ወላጆች ወይም ሞግዚቶች ልጆችን በማሳደግ ሂደት ባማወቅ ሊደርስባቸው
የሚችለውን ጭንቀት ይቀንሳል፡፡ ይህም ወላጆች አዳማጭ ጆሮ እንዲኖራቸው እና ለልጆቻቸው የተረጋጋ ድጋፍ እንዲያደርጉ በማንቃት
መረጃ በመስጠት ያግዛቸዋል፡፡ በጊዜ ሂደት የህፃኑ ቤተሰቦችና የቤት ለቤት ጎብኚዎች ጠንካራ ግንኙነት እንዲመሰርቱ ብሎም
ቤተሰቡም ከጉብኝቱ በዘላቂነት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያገለግላል፡፡
ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የቤት ለቤት ጉብኝት ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት፡፡2
•

እናቶችና ህፃናት ጤነኛና ደስተኛ ይሆናሉ፡፡

•

ህፃናት በተሻለ ሁኔታ ለትምህርትና ለወደፊት ህይወት ይዘጋጃሉ፡፡

•

ሞግዚቶች ስለህፃናት ደህንነት እና ከለላ የበለጠ እውቀት ይኖራቸዋል፡፡

•

የቤተሰቡ አባላት እራሳቸውን ችለው ልጆችን እንዲያሳድጉ እና የርስ በርስ ግንኙነታቸውም የተጠናከረ ይሆናል፡፡

•

ቤተሰቡ መልካም እይታና ጥሩ የቤተሰብ ገቢን የማስተዳደር አቅም ይፈጥራል፡፡

የመመሪያው ተጠቃሚዎች
ይህ የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያ የተዘጋጀው የቤተሰብን የጤና ሁኔታና የጤና ሂደትን ለሚከታተሉ እና በጎፈቃደኛ ለሆኑ ተባባሪ
ባለሙያዎች ነው፡፤ ቀደም ብሎ እንደተገለፀው ይህ መመሪያ በስራ ላይ ያሉትን በህፃናት ጤንነት፣ አመጋገብ፣ እድገትና ከለላ ላይ

1

2

አይ.ሲ.ዲ.አይ እና ኢ.ኤስ.ዲ. ድርጅቶች በኢትዮጵያ በመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት የህፃናት ህይወት ላይ ትኩረት በማድረግ ስራዎችን እያከናወኑ
ይገኛሉ፡፡ ይህ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በሲያደብርና ዋዩ ወረዳ እና በደብርብረሀን ከተማ አስተዳደር በ7 ማህበረሰቦች
ዉስጥ የተቀናጀ የልጅ አስተዳደግ ድጋፍን ማህበረሰቡን መሰረት ካደረጉ የጤናና ማህበራዊ ክብካቤ ጉዳዮች ጋር በማቀናጀት ደግፍ ያደርጋል
ፕሮጀክቱ የገንዘብ ድጋፉን የሚያገኝዉ በኔዘርላንድና ስዊዘርላንድ ከሚገኙ እስታንሺንግ ዳዮራፌት እና ኤፍ.ኤስ.አይ ከሚባሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች
ነዉ፡፡ለበለጠ መረጃ ከዚህ ቀጥሎ የሚገኙትን ድህረገፆች ይጎብንኙ https://icdi.nl/projects/making-the-first-1000-days-count
https://childandfamilyresearch.utexas.edu/eci-home-visiting
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የተዘጋጁ ሰነዶችን ለመደገፍ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ የዚህ መመሪያ ተጨማሪ ተጠቃሚዎች ቅድመ ስራ እና መደበኛ የማህበረሰብ
አቀፍ የጤና አገልግሎት የሚሰጡ ስራተኞችን የሚያሰለጥኑ የጤና ባለሙያዎች እና ሰራተኞች ናቸው፡፡
“የመጀመሪያዎቹ ወሳኝ 1000 ቀናት ” በሚለው ፕሮጀክት ይህ የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያ ከሁለት ተግባራት ጋር የተያያዘና
የሚደጋገፍ ነው፡፡
1. ከእያንዳዱ ማህበረሰብ የተዉጣጣ የኮሚቴ አባላትን በማቀፍ በህፃናት ደህንነት ላይ በማነጣጠር የአጭርና የረዥም ጊዜ እቅድ
ያዘጋጃል፡፡
2. ለህፃናት፣ ለቤተሰቦቻቸውና ለአካባቢው ማህበረሰብ በአጠቃላይ መሰባሰቢያ፣ መጫወቻ፣ አሻንጉሊቶችን መዋዋሻ፣ ሌሎች
ቤተሰቦችን መገናኛ፣ በፈጠራና ማህበራዊ ተግባራት ቤተሰቦች የሚሳተፉበት ፣ በአካባቢው ስለሚገኙ ቅድመ መደበኛ ትም/
ቤቶች መረጃ የሚዋዋሱት የመጫወቻ ማዕከላትን የሚመሰርቱበት ተግባር ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ሰነድ የመጫወቻ ማዕከላትን
ለሚያስተባሩት ጭምር ያገለግላል፡፡

የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያ አጠቃቀም
•

ክፍል አንድ፡- የቤት ለቤት ጎብኚ መሆን፣ የጎብኚ ሚና፣ ሀላፊነት ፣ የመግባባት ችሎታ

•

ክፍል ሁለት፡- የቤት ለቤት ጉብኝት በተግባር፣ ጉብኝቱን ማቀድ፣ የአሰራር ቅደም ተከተል፣ መደረግ የሚገባቸውና የማይገባቸው

•

ክፍል ሶስት፡- በህፃናት እድገት፣ ጨዋታ፣ መማርና የቤተሰብ አያያዝ ላይ ያተኮሩ 12 ካርዶች

•

ክፍል አራት፡- ለቤት ለቤት ጎብኚዎች እና ሞግዚቶች የተዘጋጁ የተግባር (መለማመጃ) ካርዶች

ክፍል አንድ እና ሁለት፡- የተዘጋጁት ለአሰልጣኞችና ለቤት ለቤት ጎብኚዎች ድጋፍ ለሚያደርጉ ባለሙያዎች ሲሆኑ የስልጠና
ፕሮግራም ለማዘጋጀት ጭምር ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡
ክፍል ሶስት እና አራት፡- የተዘጋጁት ለቤት ጎብኚዎች ሲሆን በህፃናት እድገት፣ ጨዋታ፣ መማርና የቤተሰብ አያያዝ ላይ ጠቃሚ
ንድፈ ሀሳባዊ መረጃዎችን የሚሰጡ ናቸው፡፡ በተጨማሪም በቀላሉ ስራ ላይ ሊውሉ የሚችሉ ተግባራትን የቤት ለቤት ጎብኚዎች
በጉብኝታቸው ወቅት መምረጥ እንዲችሉ የሚረዱ ናቸው፡፡
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(ክፍል አንድ እና ሁለት)

ክፍል አንድ፡
የቤተሰብ ጎብኚ ስለመሆን የጎብኚው ሚና፣ ኃላፊነት
እና የመግባባት ችሎታ

የቤት ለቤት ጎብኝ በመሆን የሚኖሮዎት የስራ ድርሻና ኃላፊነት3
የቤት ለቤት ጎብኚ ስትሆኚ ያንቺ ሚና እና ሀላፊነት አብረሽ የምትሰሪውን ቤተሰብ ማዳመጥና ለቤተሰቡ ሀላፊነት መስጠት ነው፡፡
ከቤተሰቡ ጋር መልካም ግንኙነት መመስረት እና ቤተሰቡ ስለጨዋታ ፣ ስለመማር፣ ስለህፃናት ደህንነትና ከለላ ብሎም እድገት እንዲረዳ
ማድረግ ነው፡፡
ከቤተሰቡ ጋር ስትሰሪ ቀና ሁኚ፡፡ ቤተሰቡ የሚሰራውን መልካም ነገር አድንቂ፣ አበረታቺ፡፡ የህጻኑ እናትና አባት ጥሩ ቤተሰብ ለመሆን
ለሚያደርጉት ጥረት እውቅና ስጪ፡፡ የህጻናቱንም መልካም ባህሪያት አድንቂ፡፡
በስራሽ ጉጉ በመሆን ብዙ ጥያቄዎችን ጠይቂ፡፡ ሰዎችን አይን አይናቸው ውስጥ ተመልከቺ፡፡ ወላጆች ስለልጆቻቸው እንዲናገሩ/
እንዲያወሩ አድርጊ፡፡ እያንዳንዱ ቤተሰብ ለልጁ መልካሙን ሁሉ እንደሚመኝ በልቦናሽ ያዢ፡፡ በቤተሰቡ መካከል የተገኘሺው ህጻናትን
ለማሳደግ “ትክክለኛው መንገድ ይህ ነው” የሚለውን ለማስተማር ወይ ለመስበክ ሳይሆን ቤተሰቡን ለመደገፍ እና ሀላፊነቱን ከፍ
ለማድረግ ነው፡፡

ሚስጥራዊነት
የቤተሰቡን ሚስጥር መጠበቅ የመልካም እንክብካቤ አካል ነው፡፤ የቤተሰቡ ሚስጥር እንደሚጠበቅ እምነት ካላደረባቸዉ እናቶችና
የቤተሰቡ አባላት እንክብካቤና ምክር ላይፈልጉ ይችላሉ፡፡ ብሎም ለቤት ጉብኝቱ የሚያስፈልገው መረጃ ላይሰጡ ይችላሉ፡፡
በመሆኑም ሚስጥር መጠበቅ አንዱ የቤት ለቤት ጎብኚዎች ጠቃሚ ሀላፊነት ነው፡፤ አጠቃላይ የሆኑ የቤተሰቡ መረጃዎች ለምሳሌ፡
- የቤታቸው አቅጣጫ፣ ስማቸው፣ እድሜያቸው ብሎም ማንኛውም በፕሮጀክቱ ትግበራ ወቅትም ሆነ ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በኋላ
በሚስጥር ሊያዙ ይገባል፡፡ ኤዱኬሽን ፎረ ሰስተነብል ዲቨሎፕመንት (ኢ ኤስ ዲ) በፕሮጀክቱ የተያዙ መረጃዎችን የማደራጀት እና
ደህንነታቸውን የመጠበቅ ሀላፊነት አለበት፡፡
የቤት ለቤት ጎብኚዎች የድርጅቱን የህጻናት ከለላ ፖሊሲን እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ፡፡

ቤተሰቡን መሰረት ያደረገ ድጋፍ ለማድረግ የምንከተለው መርህ እና
የቤት ለቤት ጎብኚዎች ሊኖራቸው የሚገባ መሰረታዊ አመለካከት
እንደ ቤተሰቡ ሁኔታ የተለየ ድጋፍ
ማንም ግለሰብ ወይም ቤተሰብ ከሌላው ጋር አንድ ሊሆን አይችልም፡፡ ይህም ማለት አንድ ቤተሰብ የሚፈልገው ድጋፍ እንደቤተሰቡ
የተለየ ሁኔታና ፍላጎት የሚወሰን ይሆናል፡፡ በመሆኑም ለቤተሰቡ የሚደረገው ድጋፍ እንደቤተሰቡ ሁኔታ የሚለዋወጥና በደንበኞች
ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት፡፡

ለቤተሰቡ ስለሚሰጥ ገለፃ
ቤተሰቡን መሰረት ያደረገ ድጋፍ ሁሉንም የቤተሰብ አባላት ያካተተ ነው፡፡ የሚሰራው ስራ ስርዓትን የተከተለ ነው፡፡ የሚደረገው
ድጋፍ ቤተሰቡ ከሚኖርበት አካባቢ ጋር የተያያዘ እና በቤተሰብ ደረጃ የሚከናወን ነው፡፡ የቤት ለቤት ጎብኚዋ የቤተሰቡን አኗኗር እና
በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት ለማስተዋል ምቹ ሁኔታ አላት፡፡ በዚህም የሚከናወኑትን ተግባራት በማየትና ቤተሰቡ ማድረግ
የሚገባውን አዲስ ወይም የተመረጠ ባህሪይ በማሳየት ግብረ መልስ መስጠት ትችላለች፡፡ የሚቻልም ከሆነ በቤተሰቡ አካባቢ
የሚገኘውን የግንኙነት መረብ እንደአስፈላጊ የድጋፍ ምንጭ አድርጋ መጠቀም ትችላለች፡፡

ሀላፊነት መስጠት
ለቤተሰቡ የሚሰጠው ድጋፍ ትኩረት የሚያደርገው ሁሉም የቤተሰብ አባላት የተሻለ ተነሳሽነት፣ ብቃትና ችሎታ እንዲኖራቸው ማድረግ
ላይ ነው፡፡ እያንዳንዱ ቤተሰብ ለየራሱ ኑሮ ባለሙያ ሲሆን የቤት ለቤት ጎብኚዎች ደግሞ ሙያዊ ድጋፍ የሚሰጡ ባለሙያዎች ናቸው፡፡
ይህም ማለት በቤት ለቤት ጎብኚ እና በቤተሰቡ መካከል የሚደረግ ትብብር የጋራ ሀላፊነትና የጋራ ውይይት ውጤት ነው፡፡ ይህም የሁለቱ
አጋርነት ይባላል፡፡
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ይህ ክፍል ተሻሽሎ የተወሰደዉ ቤተሰብን ማገዝ ለተመቻቸ ድጋፍ፤ ከተሰኝ የቤት ለቤት ጉብኝት ተግባራትን ለማጠናከር ከተዘገጀ ፅሁፍ ዉስጥ ነዉ
ፅሁፉ የተዘጋጀዉ በ ISSA and UNICEF, 2016

የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያ - የመጀመሪያዎቹ ወሳኝ አንድ ሺ ቀናት!

(ክፍል አንድ እና ሁለት)

የቤት ለቤት ጎብኚ ሊኖራት ስለሚገባ መሰረታዊ አመለካከት
ከቤተሰብ ጋር ሲሰራ የቤት ለቤት ጎብኚ የሚኖራት ግላዊ አመለካከት የቤተሰቡን አባላት ለመለወጥ ዋነኛ መሳሪያ ነው፡፡ የቤት ለቤት
ጎብኚ በቤተሰቡ ውስጥ ጉብኝት ማድረጓ ለቤተሰቡ ምቾት ሊሰማው እንደሚችል መረዳት፣ ማወቅና እውቀና መስጠት አለባት፡፡
ይህንንም እንደምትረዳ ለቤተሰቡ በግልጽ ማሳየት አለባት፡፡ ቤተሰቡ ትኩረት እንደሚሰጠው እና ታሪካቸውም በተገቢው እንደሚሰማና
ዋጋ እንዳለው ሊገነዘብ ይገባል፡፡ ቤተሰቡም ችግሩ ግልፅ ከሆነ እና ጥንካሬውም እውቅና ካገኘ የበለጠ ተባባሪ መሆን ይችላል
፡ ሂደቱንም በመልካም ያዩታል፡፡ የቤት ለቤት ጎብኚ አትዳኝም፡፡ እያንዳንዱ ቤተሰብ የተሟላ መረጃ ሊኖረውና በእያንዳንዱ ደረጃ
የሚደረግለትን ድጋፍ እና የቤት ለቤት ጎብኚ ከቤተሰቡ ምን እንደምትጠብቅ እንደምትፈልግ ማወቅ አለበት፡፡
የቤት ለቤት ጎብኚ መሰረታዊ ባህሪይ መጀመር ያለበት እንደአዲስ እንግዳ በመሆን ወደ ቤተሰቡ በመግባት ነው፡፡ የቤት ለቤት ጎብኚ
ለምታደርገው ለያንዳንዱ ነገር የቤተሰቡን ፈቃድ መጠየቅ አለባት፡፡ ይህም በመደረጉ ቤተሰቡ እንደተከበረ ይሰማዋል፡፡ በመሆኑም
በራቸውን ለቤት ጎብኚ ክፍት ለማድረግ ፈቃደኛ ይሆናሉ፡፡ ከቤተሰቡ ጋር ስትነጋገሪ ለምትጠቀሚው ቋንቋ ወይም ቃላት ትኩረት
መስጠት ያስፈልጋል፡፡ ቤተሰቡ የማያውቀውን አባባል/ቃል መጠቀም አያስፈልግም፡፡ የቤተሰቡ አባላት የምትይውን ነገር መረዳታቸውን
እርግጠኛ መሆን አለብሽ፡፡
የቤት ለቤት ጎብኚ የምታደርገው ድጋፍ ቤተሰቡን የማትጋትና ችሎታውን ማጠናከር ላይ ማተኮር አለበት፡፡ በተጨማሪም የሚጎበኘውን
ቤተሰብ ከሚደግፋቸው ሌሎች ቤተሰቦችና በአካባቢው ከሚገኘው ማህራዊ ትስስር መረቦች ጋር ማገናኘት ያስፈልጋል፡፡ የቤት ለቤት
ጉብኝቱ በቤተሰብ ችግርና አሳሳቢ ጉዳዮች ላይ ብቻ የሚያተኩ ከሆነ የቤት ለቤት ጎብኚዋ እና ለቤተሰቡም ጭምር የማያበረታታ
ይሆናል፡፡ በመሆኑም የቤት ለቤት ጎብኚ ቤተሰቡ ነገሮችን በራሱ ሊወጣ እንደሚችል እምነት ሊኖራት ይገባል፡፡ የቤት ለቤት ጎብኚ
እንደዚህ አይነት መተማን ሲያሳይ ቤተሰቡም እንደዚህ አይነት ስሜት ማሳደር ይጀምራል፡፡
የቤት ለቤት ጎብኚዎች እንደስልጠና በመውሰድ ክብ ካርታን መሙላት አለባቸው፡፡ ይህን ክብ ካርታ በመጀመሪያ ጉብኝት ወቅት
መጠቀም ይችላል፡፡ ክብ ካርታን ለመጠቀም “የቤት ለቤት ጉብኝትን ለመጠቀም የሚያስችል ዋና ዋና ምክረ ሀሳብ የያዘ ሰነድ”
በመመልከት የክብ ካርታን አጠቃቀም ማገናዘብ ይችላል፡፡

ቤተሰብ ድጋፍን እንጅ ሰበካን አይፈልግም4
•

ቤተሰብ የህጻኑ የመጀመሪያ አስተማሪ ሲሆኑ የሚፈልገው የልጃቸውን መልካም ነገር ነው፡፡

•

እያንዳንዱ ግለሰብ፣ ቡድን ብሎም ቤተሰብ የራሱ ጥንካሬ አለው፡፡ ጥንካሬውን ለይ፣ ቤተሰቡን አነቃንቂ/አትጊ እና ያላቸውን
ሀብት፣ ሀሴት እውቀትና ጥበብ አክብሪ፡፡

•

ሁሉም ቤተሰብ ስለልጆቹ ተስፋና ህልም አለው፡፡ ሆኖም የሚለያየው ልጆቹን በመደገፍ ሂደት ነው፡፡

•

ቤተሰቡ ለልጆቹ ምን እንደሚመኝ፣ ምን እንደሚያቅድና እንደሚያልም ጠይቂያቸው፡፡ እቅዳቸውና ህልማቸው እንዲሳካ
አብረሻቸው ስሪ፡፡ ለልጆቻቸው የሚጠቅም ምን ማህራዊና የህይወት ክህሎት እውቀት ይፈልጋሉ? የሚኖሩበት ማህበረሰብ አባል
እንደመሆናቸው መጠን ውጤታማ ስለመሆን ምን እውቀት ያስፈልጋቸዋል?

•

ቤተሰቡ ልጆቹ አንድን ክሂል እንዲማሩ እንዴት እንደሚረዷቸው ጠይቂ፡፡ የቤተሰቡ አባላት ልጆች አንድን ክሂል እንዴት መማር
እንዳለባቸው ምን ያውቃል? ልጆች መማር እንዲችሉ ቤተሰቡ እንዴት መረዳት እንዳለበት ምን ያውቃል?

•

ለቤተሰቡ ምን ነገር ጠቃሚ እንደሆነ አድምጭ፡፡ አያይዘሽም የቤተሰቡ ግብ እንዴት እንደሚሳካ ፈትሺ፡፡ ለቤተሰቡ ጠቃሚ
ሆኖ ያገኘሽውን ነገር ለራስሽም ጠቃሚ አድርጊ፡፡ የነሱን የመፍትሔ ሀሳብ በመለየት እንዲሁም ጠቃሚ የሆነ አዲስ ሀሳብ
ሰንዝሪላቸው፡፡ የህጻኑን እድገት የሚደግፉ ሀሳቦች በሙሉ እኩል ዋጋ እና ሀላፊነት አላቸው፡፡

•

ለምታቀርቢያቸው ጥያቄዎች ቤተሰቡ ምላሽ የማይሰጥ ከሆነ ፕሮግራሙን ስለማይፈልጉ ነው ብለሽ አታስቢ፡፡ ይልቁንስ እነሱ
ጋ መድረስ የምትችይበትን አማራጭ መንገድ ፈትሺ፡፡ እያንዳንዱ ቤተሰብ ይለያያል፡፡ እንዲሁም በተለያየ መንገድ በሚመርጠው
ጊዜና ቦታ በፍላጎታቸው መሰረት መነጋገር ይቻላል፡፡

4

የቀዳማይ ልጅነት ዘመን እያንዳንዱ ህፃናት ላይ ተፅኖ ያሳድራል UNICEF,2017  እንዲሁም  ከመጀመሪያው  ጠንክር -  ለእነሱ  ክንፍ  እንስጥጣቸዉ፡
ሮማ ልጆች፤ ወላጆችእና ማህበረሰቡ

የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያ - የመጀመሪያዎቹ ወሳኝ አንድ ሺ ቀናት!

(ክፍል አንድ እና ሁለት)
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አንድን ቤተሰብ ከሌላው አስተዋውቂ፤ ማህበረሰቡንም አንቀሳቅሺ፡፡
ያንቺ ግብ ቤተሰቡ በማህበረሰቡ ውስጥ ድጋፍ እንዲያገኝ ስርዓት ማደራጀት ነው፡፡ የዚህ ከፍተኛ ውጤትም ቤተሰቡ ህፃናትን
በማሳደግ ረገድ እርስ በርስ መረዳዳት እንዲችል ነው፡፤ ልጆቻቸው እየተጫወቱ እንዲማሩ ፍቀጅላቸው፡፡ በዚህም እድሜያቸው
ለትምህርት ሲደርስ ለመማር ዝግጁ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል፡፡
ቤተሰብ ጨዋታ ለህጻኑ እድገት ያለውን ጠቀሜታ ከተረዳ ከህጻናቱ ጋር ለመጫወት ምችችት ማድረግ፣ እርስ በርስ መረዳዳትና አዳዲስ
ቤተሰቦችን ጭምር የመርዳት እና ያገኘውን እውቀት ማለትም በህጻንነት ዘመን ጨዋታ ያለውን ጠቀሜታ እና አነሳሽነት ለሌሎች
ማስተላለፍ ይችላል፡፡

ቤተሰቡን ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር ማስተሳሰር
የቤት ጎብኝዎች በሚሰሩባቸዉ ሰባት ማህበረሰቦች ዉስጥ የተሰበሰበ የማህበራዊ መረጃ እንደሚያሳየዉ ከሆነ ከዚህ በታች
የተዘረዘሩትን አገልግሎቶች በአማካኝ የአንድ ሰዓት ተኩል የእግር መንገድ በመጓዝ ማግኝት ይቻላል፡፡

ቅድመ ወሊድ አገልግሎት
•

57% የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል የቅድመ ወሊድ ምርመራ በሆስፒታሎች ያደርጋል፡፡

•

100% የሚሆነው በጤና ጣቢያ ወይም አቻ በሆኑ የጤና ተቋማት ቅድመ ወሊድ ምርመራ ያደርጋል፡፡ በተጨማሪም በሆስፒታል
ወይም በልምድ አዋላጆች እየተረዳ ይወልዳል፡፡

•

ምንም አይነት (0%) የህብረተሰብ ክፍል በሰለጠኑ አዋላጅ ነርሶች የተደገፈ አገልግሎት አያገኝም፡፡

ድህረ ወሊድ አገልግሎት
•

ሁሉም ህብረተሰብ አብዛኛውን የድህረ ወሊድ አገልግሎት ማለትም የድህረ ወሊድ ምርመራ፣ ክትባት፣ የወሊድ ምዝገባ በጤና
ጣቢያዎች የሚያገኝ ሲሆን በማህበረሰብ ጤና አገልግሎት ሰራተኞች ቤት ለቤት የሚጎበኝ ሲሆን የቤተሰብ እቅድ አገልግሎትም
ተጠቃሚ ይሆናል፡፡

•

ሆኖም 42% የሚሆነው ማህበረሰብ የድህረ ወሊድ ምርመራ በሆስፒታሎች አያገኝም፡፡

የእንክብካቤ ፣ ጨዋታ እና እድገት ማዕከላት
•

የእንክብካቤ ፣ የጨዋታና የማሳደጊያ ማዕከላት አገልግሎት በአብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል የተጓደለ ነው፡፡ ምንም አይነት (0%)
የማህበረሰብ የህጻናት የእንክብካቤ ማዕከላት እና ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር እንዴት መጫወት እንዳለባቸው ስልጠና የሚሰጡ
አገልግሎቶች የሉም፡፡

•

ፕሮጀክቱ የሚሰራባቸዉ ሁሉም ማህበረሰቦች የቅድመ መደበኛ ትምህርት አገልግሎትና ለወላጆች የተመጣጠነ ምግብ እጥረትና
የህጻናት እድገትን አስመልክቶ ትምህርት የሚያገኙበት ማዕከላት አሉዋቸዉ፡፡

•

42% ብቻ የሚሆነው የማህበረሰብ ክፍል ስለጡት ማጥባት ትምህርት አለው፡፡

በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ የሚጎሉ 3 ዋነኛ አገልግሎቶች አሉ፡፡
1. የህጻናት የእንክብካቤ ማዕከላት
2. በሰለጠነ አዋላጅ ነርስ ተደገፈ የቤት ለቤት የማዋለድ አገልግሎት
3. ቤተሰብ ከልጆቹ ጋር እንዴት መጫወት እንዳለበት የሚሰጥ ትምህርት ይጎላል፡፡

በማህበረሰቡ ውስጥ ከአገልግሎቶቹ መቋረጥ በተጨማሪ የሚሰጠው አገልግሎት ጥራትም አሳሳቢ ነው፡፡ ለምሳሌ፡- የአገልግሎት
ተጠቃሚዎቹ የሚስተናገዱበት መንገድ፣ ብሎም ሁሉንም ቤተሰቦች ማካተት ያለመቻል እና የሰለጠነ ባለሙያ ያለመኖር የሚሉት
ይጠቀሳሉ፡፡
ምን ምን አገልግሎቶች እንደሚሰጡ የቤት ለቤት ጎብኚዎች እራሳቸው ማወቅ እና የት እንደሚገኙ ብሎም ስለአገልግሎቱ ለቤተሰቡ
መንገር አለባቸው፡፡ እነኚህ የአገልግሎት መስጫ ማዕከላት እራሳቸው በየጊዜው በሚሰጡ አዳዲስ አገልግሎቶች መታደስ አለባቸው፡፡
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የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያ - የመጀመሪያዎቹ ወሳኝ አንድ ሺ ቀናት!

(ክፍል አንድ እና ሁለት)

የፕሮግራሙ ዋና ዋና ይዘቶች

አይ. ሲ. ዲ. አይ (ICDI)

3 ወር የሙከራ ጊዜ 30 ቤተሰቦች

ለኢ. ኤስ. ዲ (ESD)

(በያንዳንዱ ቤተሰብ 9 ጊዜ ጉብኝት

ዋናውን ፕሮግራም መዘርጋት

ባልደረቦች ስልጠና

በESD የስራ ባልደረቦች ግምገማዊ ቃለ

(በየወሩ መከታልና መደገፍ)

ይሰጣል

መጠይቅ ከሳምንታዊ ጋር ይደረጋል፡፡

የESD የስራ ባልደረቦች
ለቤት ለቤት ጉብኝቶችና
በማህበረሰቡ ውስጥ ለሚገኙ
አመቻቾች ስልጠና ይሰጣሉ፡፡
(ይህም በጨዋታ ማዕከላትና

የሙከራው ሂደት በESD
እና ICDI ባልደረቦች ይገመገማል

በሚደረጉ ጉብኝቶች መካከል
ያለውን ግንኙነት ያጠናክራል

የፕሮግራሙ መዋቅር

የICDI ባልደረቦች ለESD
አባላት ስልጠና ይሰጣሉ

የESD ባልደረቦች ከማህበረሰቡ
የተውጣጡ አመቻቾችንና የቤት ለቤት
ጎብኚዎችን ያሰለጥናሉ

የቤት ለቤት ጎብኚዎች

የቤት ለቤት ጉብኝት
የቤት ለቤት ጎብኚዎች የተመረጡ
ቤተሰቦችን ለ3 ወራት በየሁለት
ሳማንቱ ይጎበኛሉ

ከማህረሰቡ የተገኙ አመቻቾች

የቤት ለቤት ጎብኚዎች
ቤተሰቡ በአቅራቢያቸው
የሚገኘውን የመጫወቻ
ማዕከል እንዲጎበኙ
ይጋብዛሉ፡፡

የመጫወቻ ማዕከላት

የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያ - የመጀመሪያዎቹ ወሳኝ አንድ ሺ ቀናት!

(ክፍል አንድ እና ሁለት)
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ክፍል ሁለት፡
የቤት ለቤት ጉብኝቱ በተግባር፤ እቅድ ፣ ዋና ዋና
ሀሳቦች፣ መደረግ ያለባቸውና የሌለባቸው

የቤት ለቤት ጉብኝት መመሪያ የመጫወቻ ማዕከላት ተቀፅላ ሲሆን የመጫወቻ ማዕከላቱን ለማስተዋወቅና ለችግር ተጋላጭ የሆኑ
ቤተሰቦችን ተደራሽ ለማድረግ የተዘጋጀ ነው፡፡
የቤት ለቤት ጎብኚ ሚና የሚሆነው ቤተሰቡን በያለበት መጎብኘት፣ ማትጋት፣ መምራትና ከልጆቻቸው ጋር እንዲጫወቱ ማድረግ ሲሆን ፣
ይህም ህጻናት መማር፣ ማደግ፣ እንዲችሉ እንዴት እንደሚደግፋቸው መግለጽ እና በመጫወቻ ማዕከላት ምን ምን አገልግሎቶች
እንደሚያገኙ መረጃ መስጠት ነው፡፡
የቤት ለቤት ጉብኝት የሚካሄደው ስልጠና በወሰዱ የጤና የኤክስቴንሽን ሰራተኞች ወይም ስልጠና ባገኙ ከማህበረሰቡ በተመረጡ
አመቻቾች ነው፡፡
ፕሮግራሙ በተመረጡ ቤተሰቦች አንድ የመተዋወቂያ ጉብኝት ቀደም ብሎ እንዲካሄድ ያስገነዝባል፡፡ በጉብኝቱም ቤተሰቡ የሚገኝበት
አካባቢ ይለያል፣ ለቤተሰቡ ድጋፍ ያደርጋል፣ ለወላጅ እና ሞግዚት መረጃ ይሰጣል፡፡ ከትውውቁ ጉብኝት በኋላ ቤተሰቡ በጨዋታ
ማዕከላት እንዲጠቀም ይጋብዛል፡፡
ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ ቤተሰቦች ወይም ወደ ጨዋታ ማዕከላት ለመሄድ የሚቸገሩ ቤተሰቦች ለ4 ወራት በወር 2 ጊዜ የቤት ለቤት
ጉብኝት ይደረግባቸዋል፡፡ የዚህ የቤት ለቤት ጉብኝት የመጨረሻ ግብ ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ቤተሰቦች በጨዋታ ማዕከላቱ ቋሚ
ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻል ነው፡፡ በማዕከላቱም ስለልጆቻቸው የቀዳማይ የመማር ተግባራትና በቤተሰብ አያያዝ እና መሰረታዊ የጤና
አገልግሎት የሚያገኙበት ይሆናል፡፡

የቤት ለቤት ጉብኝት ስልጠና ዋና ዋና ሀሳቦችን የያዘውን ሰነድ ተመልከቺ፡፡ በውስጡም የጉብኝት
መርሃ ግብርን እና የመጨረሻው ጉብኝት ሀሳቦችን ይዟል፡፡
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ማስታወሻዎች
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