Jimma, Etiopia
HIV/AIDS:n leviämisen estäminen
sekä tartunnan saaneiden
tukiprojekti 2011 - 2015

Etiopia
Etiopia on sisämaavaltio Afrikan sarvessa.
Etiopian pinta-ala on 1 127 127 km² ja pääkaupunki on Addis Abeba.
Suurimmat väestöryhmät ovat oromot ja
amharat. Etiopiassa elää yli 90 miljoonaa
ihmistä, mikä tekee siitä Afrikan toiseksi
runsasväkisimmän valtion. Väestöstä yli 80
prosenttia asuu maaseudulla.
Noin kaksi kolmasosaa etiopialaisista tunnustaa kristinuskoa ja kolmasosa islamia.
Vain muutama prosentti väestöstä harjoittaa alueen alkuperäisuskontoja tai muita
uskontoja.
Etiopia on maailman köyhimpiä maita mutta myös yksi nopeimmin kasvavista talouksista: maan talous on kasvanut keskimäärin
10,6 prosenttia vuosina 2004–2011. Etiopian talous perustuu pitkälti maatalouteen.
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Toivon Avaimia - Keys & Hope auttaa Etiopian Jimman alueella HIV/AIDS-tartunnan
saaneita sekä AIDS-orpoja.

Toivon Avaimia - Keys & Hope tekee Kansanlähetyksen kehitysyhteistyötä yhteistyössä Ulkoasianministeriön kanssa.

Lisäksi tuetaan riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, kuten ilman työtä olevia nuoria ja yksinäisiä, vaikeissa elämäntilanteissa olevia
naisia.

Kehitysyhteistyö antaa
ihmisille mahdollisuuden
oman elämänsä
kehittämiseen.

www.toivonavaimia.fi

Toivon Avaimia - Keys & Hope kouluttaa ja
antaa HIV/AIDS:n terveyskasvatusta ja tekee testauksia. Mukana on paikallisia kouluttajia ja projektityöntekijöitä.
Tartunnan saaneille annetaan sairaanhoitoa ja heidän luonaan käydään kotikäynneillä. Projekti maksaa tartunnan saaneiden sairauskustannukset.
Jimman alueella HIV/AIDS -työn kautta on
perustettu työmaaruokala, jossa työllistyy
monia naisia. Projektin kautta on myös perustettu paikallisia yrityksiä: työtä ovat saaneet mm. parturi, puuseppä ja kauppias.
Orpoja ja hädänalaisia lapsia on tuettu lahjoittamalla heille koulutarvikkeita, peittoja,
lakanoita ja hygieniatuotteita.

Voit osallistua kehitysyhteistyöhön lahjoittamalla varoja työhön joko säännöllisenä kuukausilahjoittajana tai kertalahjoittajana.

Jimman alueen HIV/AIDStartunnan saaneet tarvitsevat
sinun tukeasi!
• Paikalliset kouluttajat
• Sairaanhoitoa ja kotikäyntejä
• Tartunnan saaneiden työllistymisen ja
yritysten perustamisten tuki
• Orvoille ja hädänalaisille lapsille koulutarvikkeita ja hygieniatuotteita
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