
HÄLSNINGAR FRÅN GEKÅS 
BYPROJEKT I INDIEN!

Som en av de stora drivkrafterna bakom vårt eget företag ligger entreprenörskap oss på Gekås 
varmt om hjärtat. Därför känns det naturligt för oss att stödja ett projekt där entprenörskap 

och jobbskapande ger utsatta människor en framtid med hopp och valmöjligheter. 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD
Gekås stödjer organisationen Hand in Hand i deras  
arbete med att utrota fattigdom och barnarbete 
genom att skapa företag och jobb. Genom utbildning i 
entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån har 
Hand in Hand hittills hjälpt 1,6 miljoner kvinnor att starta 
egna små företag.

VÅR INDISKA BY PANNALA
Gekås bekostar ett 2-årigt projekt som kommer att 
förändra förutsättningarna för mer än 1 300 människor i en 
by i Indien. ”Vår” by heter Pannala och ligger i delstaten 
Madhya Pradesh i centrala Indien. Byn präglas av fattigdom 
och många barn går inte i skolan eftersom de måste hjälpa 
till att försörja familjen. Med vår hjälp kommer det att 
förändras under de närmaste två åren. 

Hand in Hand samlar kvinnorna i Pannala i självhjälpsgrupper och utbildar dem 
i att läsa, skriva, räkna och driva ett litet företag.

I byns nystartade IT-
center kan invånarna 
få utbildning i 
datorkunskap samt 
hjälp att ta kontakt 
med myndigheter. 

Invånarna i byn får 
utbildning i hälsa, 
näringslära och 
hygien samt ges 
grundläggande 
primär vård. 

Efter utbildning i entreprenörskap och yrkesträning kommer mer än 
100 kvinnor att starta små företag som ger helt nya jobb i byn. 
Mikrolån får endast användas för investeringar i företaget.  

Alla barn kommer att gå i skolan, kvällsskolor öppnar för barn som 
behöver hjälp med sina läxor eller extra studiehjälp. Dagis i byn 
renoveras för att vara en säker plats för de små barnen.

Grundläggande hälsoundersökningar och behandling av sjukdomar.
All kreatur genomgår veterinärundersökningar.
Flera miljöprogram med fokus på avfallshantering, vattenrening och 
småskaliga biogasanläggningar genomförs. 

Ett IT-center öppnar med tillgång till internet. Här kan medborgarna 
få information om sina medborgerliga rättigheter. 

DETTA KOMMER BLAND ANNAT ATT SKE UNDER PROJEKTET:
•

•

•

•

•

•

Byinvånarna 
får utbildning i 
sophantering, 
återvinning och 
trädplantering för 
att förbättra den 
lokala bymiljön.

I Indien lider många barn av dålig hälsa och barnarbete är vanligt.


