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Organisationen Help to Help utbildar kvinnor i It och ledarskap för att ge kvinnor
makten över sin inkomst, sin framtid och sina liv.
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Projektet Technology for Gender Empowerment & Employability (TGEE) som
finansierats av U-fonden och Rotary Lund Ideon under 2018-2019 fick förlängt stöd
till projektet under 2020 eftersom det varit så framgångsrikt. Denna rapport avser
aktiviteter genomförda under perioden februari till december 2020. Covid har
påverkat möjligheten att genomföra alla planerade aktiviteter och en del har fått
skjutas upp till 2021.
I Instruktörs- och mentorutbildning: Har arrangerats i två omgångar, i mars
och november. Totalt har 14 instruktörer utbildats. Instruktörsutbildningen
inkluderade ämnen såsom säkerhet och regler på Internet, ledarskap,
utbildningsmetodik, presentationsteknik och hur man gör bra undervisnings- och
presentationsmaterial.
II IT boot camp Under 2020 har tre IT boot camp arrangerats inom ramarna för
TGEE, ett fullskaligt i mars samt två mindre i november med hälften så många
deltagare pga Covid. Ansökningarna till årets IT boot camp har spridits snabbt och
hela 886 kvinnor har ansökt om att få delta. Det är tydligt att Help to Help i
allmänhet, och aktiviteterna inom ramarna för TGEE i synnerhet, blir allt mer kända
och eftertraktade bland studenter runt om i Tanzania. Årets IT boot camps har haft
temat; RIGHTS AND RESPONSIBILITIES AWARENESS FOR EFFECTIVE
UTILIZATION OF TECHNOLOGY. Varje IT boot camp pågår i sex dagar. Deltagarna
utbildas i grundläggande datorkunskaper och IT samt jämställdhetsfrågor. Samtal
och workshops hålls också om IT-säkerhet samt etik och moral online. Dessutom
arrangeras panelsamtal och inspirationsföreläsningar med representanter från
företag om vilken typ av kunskap de efterfrågar av nya medarbetare och råd till
deltagarna om hur de kan förbereda sig för livet efter studierna.
III Uppföljningsworkshop Follow up IT boot camp genomfördes i år i ett nytt
format. Istället för att arrangera en fysisk aktivitet, använde man de digitala resurser
man utvecklat och låta deltagarna samlas och repetera sina kunskaper ihop på
respektive universitet
IV Övriga aktiviteter inom ramarna för projektet. Liksom förra året har
man även i år haft förmånen att ha två studenter från Lunds Tekniska Högskola som
har forskat på och skrivit sin masteruppsats kopplat till TGEE. Under våren 2020 har
de undersökt hur Help to Help kan bedriva utbildningsaktiviteter online och

integrera mer digitala moduler såsom video, quiz eller chattrum för att öka
tillgängligheten och nå fler studenter. Undersökningen initierades redan i januari och
aldrig hade man väl kunnat ana hur aktuellt ämnet skulle bli med tanke på pandemin
och dess effekter på digitalisering i världen generellt
V Kommande aktiviteter. Under december-20 och januari-21 arrangeras ett
antal s.k. mini-IT boot camps. En mini IT boot camp är en kortare intensivkurs på 1-2
dagar som skall ge studenter ett smakprov på vad praktiska IT-kunskaper är, visa på
att det varken är svårt eller tråkigt och inspirera dem att vilja lära sig mer. I februari
2021 arrangeras nästa omgång av instruktörs- och mentor-utbildningar och i mars
genomförs den IT boot camp som inte kunde genomföras 2020 samt uppföljningsworkshop för deltagarna från IT boot camp i november
Resultat ”Help to Help effekten” har givit kvinnorna som genomgått denna
utbildning (över 300 st genom åren): 78 % inkomstbringande sysselsättning,
89% bidrar till familjens försörjning, 59% möjliggör utbildning för syskon. För att se
och höra mera kopiera denna länk och klistra in den i er webbläsare.
https://youtu.be/XEwxqgCvo4s
Se klubbens hemsida https://lund-ideon.rotary2390.se

