
Hyväksytyt Global Grant -projektit, joissa D1390 on mukana (MA, 31.10.21) 

Human Milk Bank Project (GG1752861, Äidinmaitopankki), Intia 

Projektissa perustetaan äidinmaitopankki hyväntekeväisyyssairaalaan köyhille imeväisikäisille tavoitteena 
vähentää lapsikuolleisuutta ja ehkäistä vastasyntyneiden sairauksia ja imetyksen komplikaatioita äideillä. 
Pankki on köyhien käytettävissä ilmaiseksi tai nimelliseen hintaan. 

Äidinmaitopankki hyödyttää sairaalassa arviolta 1800-2000 vauvaa vuodessa ja noin 2500-3000 vauvaa 
lähialueilta. Lukujen odotetaan kasvavan, kun tietoisuus pankista ja sen eduista kasvaa. 

Hankkeen budjetti on $65,539 ja piirin DDF-tuki $2,000. 

Improvement of neonatal intensive Care through Close Collaboration with Parents Training Program 
(GG1873060, Vastasyntyneiden tehohoidon parantaminen läheisessä yhteistyössä vanhempien 
koulutusohjelman kanssa), Latvia 

Projektin tavoitteena on parantaa sairaalahoidossa olevien vauvojen ja heidän vanhempiensa hyvinvointia 
kouluttamalla vastasyntyneiden tehohoitoyksikön terveydenhuoltotiimiä. Vanhempia tuetaan osallistumaan 
aktiivisesti ja osaavasti keskosen tai sairaan lapsen hoitoon alusta lähtien.  

Hoitokulttuurin muutoksen on myös osoitettu parantavan henkilöstön työtyytyväisyyttä, mikä lyhentää 
vauvojen sairaalahoidon kestoa ja pienentää siten yhteiskunnan kustannuksia. 

Hankkeen budjetti on $41,764 ja piirin DDF-tuki $3,000. 

COVID-19 Camas para el Hospital Zonal Esquel (GG2011492, Vuoteita Covid-19 -potilaille Esquelin alueen 
sairaalaan), Argentiina 

Zonal de Esquelin sairaalan lääkäriaseman ja kirurgian klinikan vuoteet ovat huonokuntoisia käyttöikänsä ja 
jatkuvan käytön vuoksi. Uusien sänkyjen hankinta on välttämätöntä potilaiden hyvinvoinnin ja 
terveydenhuoltohenkilön tehtävien laadukkaan suorittamisen kannalta. 

Hankkeen tavoitteena on hankkia 30 sänkyä, joilla korvataan nykyiset huonokuntoiset vuodepaikat. Lasten 
tehohoitoalueelle on tarkoitus hankkia kaksi tehohoitovuodetta. 

Hankkeen budjetti on $50,076 ja piirin DDF-tuki $2,000. 

Providing Medical Equipment to the ICU of Rosary Hospital after Beirut Explosion (GG2119973, 
Lääketieteellisten laitteiden toimitus Rosary Hospital -sairaalan teho-osastolle Beirutin räjähdyksen 
jälkeen) 

Rosary Sister’s Hospital -sairaalan lääketieteelliset ja hallinnolliset yksiköt kärsivät vakavia vaurioita Beirutin 
sataman räjähdyksessä elokuussa 2020. Ennen räjähdystä sairaalassa toimi National Breast Care Center, 
Vision and Ophthalmology Institute sekä naisten hoitokeskus synnytys- ja gynekologian osaston yhteydessä. 
Sairaalassa työskentelee 160 henkilöä ja 140 lääkäriä. Sairaala on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka 
on rekisteröity kansalaisjärjestöksi Libanonissa. 

Projektin tavoite on lääketieteellisten laitteiden toimittaminen Rosary Sisters' Hospital - Gemmayze - Beirut -
sairaalan tehohoitoyksikköön. 

Hankkeen budjetti on $258,843 ja piirin DDF-tuki $1,500. 

 



Esitetyt, vielä käsittelyssä olevat Global Grant -projektit, joissa D1390 on mukana (MA, 
31.10.21) 

Sustainable Livelihoods to Small, Marginal, Poor Rural Farming communities through Cow Donation 
(GG2231405, Kestävää toimeentuloa pienille ja köyhille maaseutuyhteisöille lehmälahjoituksilla), Intia 

Projektin tavoitteena on kestävän toimeentulon tarjoaminen maatalousyhteisöille lahjoittamalla lypsylehmiä 
ja parantamalla maanviljelijöiden karjankasvatuskäytäntöjä, kasvattamallla maidontuotannon tuloja, 
luomalla maidontuottajille yhteyksiä maidon ja maitopohjaisten tuotteiden myyntiin, parantamalla pääsyä 
valtion hyvinvointijärjestelmiin ja muihin tuloja lisääviin järjestelmiin sekä tarjoamalla koulutusta.  

Projektista hyötyy noin 100 viidestä kylästä valittua maatalousperhettä Velhe Talukasta Maharashtran 
osavaltiossa 

Hankkeen budjetti on $50,433 ja piirin DDF-tuki $1,000. 

Cervical Cancer Immunisation - Underprivileged Girls - Rid 3100 (GG2014939, Heikommassa asemassa 
olevien tyttöjen kohdunkaulasyöpärokotus), Intia 

Hankkeen päätavoitteena on rokottaa kohdunkaulan syöpää vastaan 450 tyttöoppilasta ikäryhmässä 14-17 
vuotta. Rokotuksen lisäksi annetaan myös koulutusta kohdunkaulasyövän syistä, vaaroista ja ehkäisystä. 
kohderyhmään on toistaiseksi valittu kuusi koulua Meerutin, Shamlin, Moradabadin ja Muzaffarnagarin 
kaupungeissa ja niiden ympäristössä. 

Hankkeen budjetti on $38,200 ja piirin DDF-tuki $1,000. 

Uthe Sabke Kadam –Feet for All (GG2232392, Jalat jalattomille), Intia 

Tavoitteena on tarjota proteesit ilmaiseksi jalkansa kokonaan tai osittain menettäneille henkilöille, jotka 
kuuluvat taloudellisesti heikommassa asemassa oleviin perheisiin. Painopistealueita ovat jalkaproteesin 
mahdollistaminen naisille ja lapsille sekä edunsaajien toimeentulomahdollisuuksien parantaminen. Tavoite 
on, että 50 % edunsaajista naisia ja kouluikäisiä lapsia. Tavoitteena on myös tarjota koulutusta ja 
toimeentulomahdollisuuksia, jotta edunsaajat voivat säilyttää itsenäisyytensä. 

Hankkeen budjetti on $43,000 ja piirin DDF-tuki $1,000. 

 


