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Tämän dokumentin tarkoituksena on määritellä strategisella tasolla 
yhdistyksen toiminnan tärkeät puitteet. Strategia voi muuttua 
toimintaympäristön ja muiden toimintaedellytysten muuttuessa ratkaisevasti. 
Hallitus esittää strategia dokumentin yhdistyskokouksen hyväksyttäväksi. 

 
MISSIOMME 

Luomme edellytykset köyhien ja oppimiskykyisten Dzivarasekwan orpolasten 
kestävälle ja pitkäjänteiselle koulutukselle ja hyvinvoinnille. 

 
VISIOMME 

Ohjelmaamme valitut lapset pääsevät oman elämänsä alkuun kunnollisen 
peruskoulutuksen saaneina oman maansa hyvinvoinnin rakentajina. 

 
STRATEGIAMME 

Yhdistyksemme kerää varoja ja tukee muilla toimenpiteillä Hararen 
Dzivarasekwan kaupunginosassa asuvien köyhien ja lahjakkaiden orpolasten 
koulutusta, hyvinvointia ja yksilöllistä kehitystä. 
Tukitoimet toteuttaa paikallinen yhteistyökumppanimme Dzikwa Trust Fund 
kansalaisjärjestö Friends of Dzikwa Societyn tukemana. 

 Yhdistys voi myös toteuttaa muuta lasten kehitystä edistävää toimintaa. 
 
EETTISET PERIAATTEEMME 

Avustustoiminnassa otamme ensisijaisesti huomioon lapsen edun, hänen 
fyysisen koskemattomuutensa ja henkisen tasapainonsa yhteisönsä jäsenenä, 
siten kuin YK:n lasten oikeuksien yleissopimus edellyttää. 
Käytämme kerättävät varat suoraan hädänalaisten orpolasten, erityisesti 
tyttöjen koulutukseen ja muuhun tukeen. Tyttöjen osuus on noin 2/3 lapsista.  
Ohjaamme lapsikohtaiset kummimaksut täysimääräisesti orpolasten 
tukitoimintaan. Avustusten kokonaismäärästä saadaan Zimbabwessa käyttää 
muuhun kuin varsinaiseen lasten tukitoimintaan (esim. toimintakeskuksen 
ylläpitoon, henkilöstön palkkoihin ja kuljetuskuluihin) enintään 20 %. 
Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu vapaaehtoistyöhön ja kulut katetaan 
jäsenmaksuilla. 
Korostamme orpolasten tukiohjelmassa seuraavia perusarvoja: ahkeruus, 
rehellisyys, vastuuntunto, aloitteellisuus, avoimuus ja heikompien auttaminen. 
Otamme lapset huomioon yhteisönsä jäseninä ja oman kulttuurinsa 
edustajina. 
Avustustoiminnassamme sovellamme korostetusti avoimuutta, läpinäkyvyyttä 
ja tilivelvollisuutta niin, että sidosryhmät voivat seurata toimintaamme, avun 



perillemenoa ja lasten menestystä mahdollisimman tarkasti ja ajankohtaisesti. 
Avustustoimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.  

 
 
OPERATIIVISEN TOIMINNAN PERUSASIAT 

Tämä osa kuvaa toimintamme sisältöä yleisellä tasolla. Tämä teksti ei ole 
sitova, vaan toiminnan tarkka sisältö tarkentuu vuosittaisessa 
toimintasuunnitelmassa, jonka yhdistyskokous vahvistaa. 

 
Keräämiemme kummimaksujen, lahjoitusten ja saamamme julkisen tuen 
turvin maksamme lasten puolesta koulumaksut, koulupuvut, urheiluasut, 
koulukirjat ja -tarvikkeet, terveydenhoitokulut ja päivittäisen aterian sekä 
Dzikwa Trust Fundin toimintakeskuksen juoksevat kulut.  
Yhdistyksen ja Dzikwa Trust Fundin välillä on olemassa yhteistyösopimus. 
Lapset asuvat huoltajiensa luona. 
Lasten koulunkäynti paikallisissa peruskouluissa muodostaa toiminnan 
ytimen. Emme ylläpidä omaa koulua eikä lastenkotia. 
Peruskoulun jälkeinen opiskelu lukiossa, ammattikoulussa ja yliopistossa 
riippuu lapsen omista kyvyistä ja kummien taloudellisesta tuesta. 
Koulun antamaa opetusta tuetaan lisäopetuksella ja ylläpitämällä IT-opetusta 
toimintakeskuksen IT- keskuksessa. 
Resurssien mukaan järjestämme lapsille myös koulutusta esittävän taiteen eri 
aloilla sekä mahdollisuuksia osallistua kulttuuri-, urheilu- ja luontotapahtumiin. 
Erillinen metsänistutus- ja ympäristöprojekti tarjoaa mahdollisuuden antaa 
lapsille kasvatusta ympäristön merkityksestä. 

 
Vuonna 2018 meillä on tukiohjelmassa noin 400 lasta ja nuorta. Toiminnan 
laajuus riippuu ratkaisevasti taloudellisen tuen määrästä sekä fyysisten ja 
henkilöresurssien riittävyydestä. 
Lähiyhteisön tukemiseksi noin 100 muuta lähialueen vähäosaista lasta, jotka 
eivät täytä ohjelmaan valittavien lasten kriteerejä, voivat keskuksessa syödä 
päivittäisen ruoka-annoksen. 
Henkilökunta Zimbabwessa muodostuu tukiohjelman kahdesta 
vapaaehtoisesta suomalaisesta johtajasta, neljästä kenttätyöntekijästä, 
kirjanpitäjästä, 3-4 avustavasta henkilöstä sekä keittiö-, siivous- ja 
vartiointihenkilöstöstä.  
Dzikwa Trust on vuoden 2018 alussa palkannut toiminnanjohtajan. Tällä 
tavalla on tarkoitus varmistaa toiminnan jatkuvuus pitkällä tähtäimellä. 
Vierailijat ja vapaaehtoistyöntekijät ovat tervetulleita. 
Vuorovaikutus ja yhteydenpito kummien ja lasten välillä on mahdollista, 
edellyttäen että molemmat osapuolet sen hyväksyvät ja yhdistyksemme on 
siitä tietoinen. Kummit ovat tervetulleita vierailemaan avustuskohteessamme 
Dzivarasekwassa ja tapaamaan kummilapsiaan. 

 Yhdistys tiedottaa toiminnastaan kummikirjeillä, internetsivulla ja Facebookilla. 


