Starkare organisation i Condega
Projektet kallat VFSN 105
är lokaliserat till kommunen Condega, 18 mil norr
om Managua, och ligger i
Estelí-regionen.
amarbetsorganisationen heter Asociación
de Productores Conociéndonos y Produciendo (ACCP) och består av småjordbrukare som är utspridda i de nio byarna Algodonal, San José de Pire, Rodeo, Laguna de los
Hernández, Labranza 1, Labranza 2, El Espino, Chagüite Grande och San Andrés.
Tidigare stödde VFSN genom ACCP, ett
mikrokreditprojekt riktat till kvinnor, som
givit mycket goda resultat. Detta nya projekt
är dock helt inriktat på att stärka ACCP som
organisation och möta det stora behov medlemmarna har av vidare organisationsutbildning för att kunna bidra till en integrerad utveckling i byarna.

S

”Utbildningen riktar sig i första hand till 25 personer som ingår i ACCP:s medlemsråd och styrelse. Dessa har förbundit sig att sedan utbilda i samma teman i sina
respektive byar.”

Organisationen behöver stärkas

Utbildar vidare i byarna

Utbildningen omfattar temat ledarskap, att
känna till de metodologiska stegen för att
kunna driva ett mer effektivt påverkansarbete, samt andra teman som utvecklar den individuella och kollektiva kapaciteten för att
kunna bidra till en starkare organisation och
utveckling i byarna där ACCP arbetar och har
medlemmar. Organisationen har själv, i diskussioner med VFSN kring de organisationsanalyser som gjorts, dragit slutsatsen att den
behöver förstärkas internt och få kunskaper
om olika instrument, som till exempel att
kunna utföra en kartläggning av resurserna i
byarna och att kunna planera och utvärdera
arbetet.

Utbildningen riktar sig i första hand till 25
personer som ingår i ACCP:s medlemsråd och
styrelse. Dessa har förbundit sig att sedan utbilda i samma teman i sina respektive byar.
Till dessa möten kommer man att bjuda in
såväl ACCP:s bystyrelser som andra invånare.
Förutom de kunskaper som man kommer

att inhämta, förväntas också organisationen
efter insatsens slut, att ha kartlagt flera byar
och ha en egen arbetsplan. Utöver utbildning
av ledarna och sedan ute i byarna omfattar
även projektet ett utbyte samt uppföljning och
stöd till styrelsen för utbildningen i byarna.
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PROJEKT VFSN 105
• Projekt: Organisationsutbildning av ACCP:s medlemmar.
• Samarbetsorganisation: Asociacion de Campesinos Conociendonos y Produciendo (ACCP).
• Belopp: 3 970 dollar.
• Projektperiod: maj 2006 – december 2006.
• Målgrupp: 25 personer direkt.

”Organisationen har själv, i diskussioner med VFSN kring de organisationsanalyser som gjorts, dragit slutsatsen att den behöver
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