Estudos de caso de advocacy

EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE A REDUÇÃO DO
RISCO DE DESASTRES NO PAQUISTÃO
PAÍS:

Paquistão

TEMA:

Crianças e educação; gestão de desastres

ABORDAGENS DE ADVOCACY:

Demonstração da boa prática; educação dos membros
da comunidade; funcionários do governo: educação

Há vários anos, uma parceira da Tearfund, a Pak Mission Society (PMS), tem trabalhado na área de
Palas, no distrito de Kohistan, no noroeste do Paquistão, em torno da redução do risco de desastres
(RRD) para crianças. Inicialmente, a organização realizou um programa de nove meses, em dez
escolas primárias, em dez comunidades. O objetivo era reduzir o impacto dos desastres nas crianças
através de uma educação acessível para elas, que equipasse os jovens com conhecimentos vitais
sobre a RRD. Para garantir que o programa fosse eficaz, a PMS forneceu treinamento sobre as mais
recentes técnicas de ensino para os professores dessas escolas.
O projeto levou à reforma de vários prédios escolares, resultando em um ambiente de aprendizagem
muito melhor para as crianças. Esse sucesso levou a um aumento no número de matrículas no
programa, com quase 700 crianças se registrando só nos primeiros nove meses. Uma conquista
interessante do projeto foi o forte desempenho das meninas em comparação com os meninos na
área.
O sucesso do projeto na promoção da educação primária, particularmente no que diz respeito às
meninas, foi reconhecido pelo governo distrital. Este ficou tão impressionado com tudo o que a PMS
havia conseguido através do programa que forneceu, para a área, 32 novos professores treinados
nesses métodos de ensino mais acessíveis para crianças. Depois que uma avaliação demonstrou
claramente os impactos positivos desse trabalho, o departamento distrital de educação também
assinou um Memorando de Entendimento com a PMS para continuar trabalhando com a organização
em torno do bem-estar e educação infantil.
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