
A World Education Inc/Bantwana
(WEI/B), está a implementar o
programa “Força à Comunidade e
às Crianças ‐ (FCC)” nas províncias
de Gaza, Manica, Sofala e
Zambézia, com o objetivo de
reduzir o impacto socio‐económico
do HIV e SIDA nas Crianças Órfãs e
Vulneráveis (OVC´s) e seus
cuidadores, aumentando a
capacidade das famílias e
comunidades para assegurar o
apoio, proteção e cuidados às
OVC´s e cuidadores.
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• A Pobreza leva particularmente mulheres e jovens a
adoptarem estratégias de sobrevivência que lhes deixam
expostos ao risco de contrairem a infecção de HIV;

• O fortalecimento económico dos jovens principalmente
das raparigas e mulheres jovens não é visto como um
jogador central na prevenção da propagação ao HIV e
SIDA

• 39% Jovens (15‐24 ) estão desempregados;
• 6,9% dos jovens de 15 ‐ 24 anos estão infectados pelo

HIV;
• 47% de jovens estão em situação de vulnerabilidade a

vários factores de risco

Situacao de base



Soluções propostas:
• Criacao de YES clubs
 Prover um apoio efectivo, inovativo, ao grupo alvo através de

empoderamento económico aos jovens (YES) Clubs (15‐24
anos);

 Implementar protidão para o trabalho e treinamentos
vocacionais que antendam as necessidades dos jovens(15‐24)

 Providenciar habilidades para vida (conhecimento, attitudes e
comportamento para a prevenção do HIV/SIDA);

 No Zimbabwe: O empreendedorismo e saber fazer, são
aspectos identificados como relevantes e necessários para os
YES clubs com resultados positivos demonstrados.



Resultados
• 59 YES clubs criados e

apoiados nas Provincias de
Manica, Sofala, Zambézia e
Gaza com mais de 969 jovens
a participarem e a receberem
em vários serviços e cuidados
incluindo a prevenção,
rastreio de VBG, referências,
apoio a aderência, hortas
caseiras, educação nutricional
e literacia financeira.



Resultados

• 39 negócios iniciados e geridos por jovens dando‐
lhes capacidade para suprir as suas necessidades
diárias e planos futuros;

• 13 novos empregos informais foram criados por
jovens proprietários de pequenos negócios ;

• 173.000,00 Meticais foram investidos por jovens e
mulheres para iniciar seus pequenos a partir das
suas poupanças e empréstimos concedidos a partir
dos seus grupos de poupança;

• Os jovens reportam e mostram evidências de
melhoria nos meios de subsistência e qualidade de
vida apartir das intervenções do fortalecimento
económico;



Resultados
• 45 jovens ligados aos serviços financeiros
formais e com contas bancarias;

• Cerca de 800 jovens envolvidos em grupos de
poupança com uma poupança acumulada de
cerca de 900.000,00 Meticais

• Traze mulheres e homens jovens fora da escola
para se apoiarem mutuamente para
permanecerem livres de HIV

No Zimbabwe 62% dos jovens integrados no
programa de estagio 68% foram empregues



Desafios

• O programa de empreendorismo é muito caro
para alcançar muitos jovens.

• Devido a crise económica financeira as empresas
tendem diminuir a mão de obra reduzindo as
plataformas de estágios.



Lições Aprendidas

• O desenvolvimento de parceria público‐privado e a ligação dos jovens
com empresas num programa de estágio é um meio para terem
emprego;

• O estágio e treinamento no local de trabalho são uma base solida para
os jovens desenvolverem seus próprios negócios onde existam
oportunidades económicas;

• O empoderamento económico dos jovens é uma estratégia importante
na redução da vulnerabilidade ao HIV e SIDA dos jovens;

• O envolvimento dos líderes comunitários na mobilização e seleção dos
mestres locais aumenta a confiança e o cometimento dos mestres e
contribui na redução do custo cobrado para os treinamentos
vocacionais



Proposta para o COP18

• Massificar os programas de treinamentos
vocacionais para adolescentes e jovens

• Promover programas de estágios profissionais
para os mentores;



Replica de YES clubs

• Documentar e divulgar as boas
práticas,

• Promover encontros de troca de
experiência.



Obrigado


