Community Literacy and Facilitation Centres Project (CLFC)
Aktivitets Rapport for januar – marts 2012
I projektets begyndelses fase har følgende aktiviteter fundet sted:
Personelmøde - introduktion af projektet
17. januar 2012 - Labour Education Foundation (LEF) holdt et møde med dens Lahore
kontorpersonel for præsentation af det ny projekt.
Deltagerne var informeret om baggrunden, mål og hoved elementer for projektet.
Møde - iværksættelse og dokumentation
LEF har ansat en finansmanager og orienteret ham om det ny CLFC projekt, samt andre
igangværende projekter.
3. marts 2012 – personelmøde arrangeret for at diskutere det nødvendigt dokumenterings
behov. Den ny finansmanager orienterede personel om procedurer og formater som er
relevant for projektets dokumentering.
Møde - egnede lokaliteter for etablering af centrerne
Et LEF møde for personel og ”social mobilisere” ¹ var holdt for at udpege de meste egnede
lokaliteter for etablering af centrerne.
Projekt detaljer såsom udannelses kurser, orienterings møder, seminarer, sammensætning
og rollen for centrernes management-udvalg og ansættelses procedure var også på
agendaen.
Udefra tidligere erfaringer samt forholdene i de forskellige bydele, var følgende lokaliteter
foreslået: Dharampura, Rana Town, Boota Park, Sutter Mill, YouhanaAbad and Jallo Park.
(Note ¹: assistenter til ’projekt koordinatoren’ som er aktiv indenfor følgende områder:
orienteringsmøder, lærer træning, anskaffelse/produktion af projekt materiel, etablering og
støtte til centrernes management-udvalg, rapportering osv.)
Møde med fagforeninger
15. marts 2012 – LEF holdt et møde for personel og fagforeningsledere. Følgende
fagforeninger var repræsenteret:
 National Trade Union Federation
 Pakistan Brick Kiln Workers Union
 Rustam and Sohrab Cycle and Motor Cycle Factory Workers Union
Formål:
1. Orientering om projektets mål, succeskriterier og resultater.
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2. General introduktion af projektet til fagforeningsledere og ønsker for forslag
vedrørende iværksættelse af projektet.
3. Invitation til samarbejde om projektet og udnyttelse af fagforeningers ekspertise.
Agendaen: Præsentation og efterfølgende diskussion med forslag.
Under præsentationen, mødedeltagerne var gjort bekendt med den danske partner, STS
International Solidarity og dennes historie af samarbejde med LEF.
Uddybelsen af formål 1 blev givet af en LEF kvindelig medarbejde.
Under diskussion og forslag, grundene for de valgte lokaliteter var behandlet. De tilstede
fagforeningsrepræsentere blev bedt om at delagtiggøre deres netværk i projektet, samt
anbefale elever til at deltage i kurserne på centrerne. De valgte lokaliteter og tænkt
elevfordeling blev oplyst:







Boota Park (kvinde)
Rana Town (mænd)
Brick Kiln - ved Jallo Park (begge køn)
Sutter Mill (mænd)
YouhanaAbad (begge køn)
Dharampura (mænd)

Andre muligheder for etablering centrerne var diskuteret, men var afvist pga. en
utilstrækkelig kontakt netværk i pågældende områder.
Åbningstider for centrene - det var foreslået at:
 centrerne for mænd skulle have aftenåbent for at give bedre muligheder for
arbejderne at møde efter fyraften.
 Centrerne for kvinde og begge køn skulle finde bedste mulig åbningstider efter
diskussion med de elever som bliver rekrutteret.
Beslutninger:
 Et lejeudvalg var oprettet - det skal endelige beslutte centrernes lokaliteter inden 30.
april 2012. Udvalget vil blive opløst efter lokalerne for centrerne er lejet.
 Annoncer for rekruttering af nødvendige projekt personel placeres i aviserne i den
første uge i april.
 Ansættelsesudvalg oprettes inden 20. april 2012.
 Projekt personel rekruttering skal være færdig 24. april 2012.
 Træning af udvalgte lærere finder sted 4. – 5. maj 2012.
 Pjecer og brochurer, som lærerne kan tage med og bruge i deres områder,
forberedes til træning sessionerne.
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