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Dear all,

GGrreeeettiinnggss ffrroomm VVEERRCC!!
TThhiiss iiss tthhee 44tthh iissssuuee ooff tthhee nneewwsslleetttteerr ooff ““CCaappaacciittyy
BBuuiillddiinngg ffoorr LLooccaall NNGGOOss iinn BBaannggllaaddeesshh”” pprroojjeecctt ffoorr tthhee
ppeerriioodd ooff JJuullyy -- DDeecceemmbbeerr 22001100.. TThhee iissssuuee ccoonnttaaiinnss tthhee
nnaarrrraattiivvee ddeessccrriippttiioonn ooff tthhee aaccccoommpplliisshheedd aaccttiivviittiieess ooff
tthhee ppeerriioodd.. HHooppee tthhiiss ddooccuummeenntt wwiillll bbee uusseeffuull ffoorr tthhee
pprroojjeecctt ppaarrttiicciippaannttss aass wweellll aass aallll ccoonncceerrnneedd wwiitthh tthhee
pprroojjeecctt..

TThhaannkkss aanndd rreeggaarrddss..

CCaappaacciittyy BBuuiillddiinngg ffoorr LLooccaall NNGGOOss iinn BBaannggllaaddeesshh
PPrroojjeecctt
VViillllaaggee EEdduuccaattiioonn RReessoouurrccee CCeenntteerr ((VVEERRCC))

AA BBRRIIEEFF PPRROOFFIILLEE OOFF VVEERRCC

TThhee VViillllaaggee EEdduuccaattiioonn RReessoouurrccee CCeenntteerr ((VVEERRCC)) iiss aa
nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall oorrggaanniizzaattiioonn wwhhiicchh ssttaarrtteedd iittss jjoouurrnneeyy
iinn 11997777 aass aa ccoollllaabboorraattiivvee pprroojjeecctt ooff SSaavvee tthhee CChhiillddrreenn,,
UUSSAA aanndd UUNNIICCEEFF.. IItt bbeeccaammee aa lleeggaall eennttiittyy uunnddeerr
SSoocciieettyy’’ss RReeggiissttrraattiioonn AAcctt,, iinn 11998811,, wwiitthh tthhee DDeeppaarrttmmeenntt
ooff SSoocciiaall SSeerrvviicceess iinn 11998899 aanndd wwiitthh tthhee NNGGOO AAffffaaiirrss
BBuurreeaauu,, BBaannggllaaddeesshh..

VVEERRCC iiss wwoorrkkiinngg wwiitthh tthhee ddiissaaddvvaannttaaggeedd ppoooorr ffoorr tthheeiirr
eemmppoowweerrmmeenntt tthhrroouugghh iimmpprroovviinngg tthheeiirr ssiittuuaattiioonn bbyy
aattttaaiinniinngg sseellff--rreelliiaannccee.. IItt aallwwaayyss ttrriieess ttoo aaddddrreessss tthhee
eemmeerrggiinngg nneeeeddss ooff tthhee wwoorrkkiinngg ccoommmmuunniittiieess aanndd
ccoollllaabboorraatteess wwiitthh vvaarriioouuss llooccaall,, nnaattiioonnaall aanndd
iinntteerrnnaattiioonnaall NNGGOOss aanndd ggoovveerrnnmmeenntt ddeeppaarrttmmeennttss iinn
rreeaalliizziinngg tthheeiirr ccoommmmoonn ggooaall ooff ssoocciiaall ddeevveellooppmmeenntt..

SSiinnccee iinncceeppttiioonn,, VVEERRCC iiss wwoorrkkiinngg oonn ddiiffffeerreenntt
ddeevveellooppmmeenntt aassppeeccttss sspprreeaaddiinngg aallll oovveerr tthhee ccoouunnttrryy..
VVEERRCC iimmpplleemmeenntt iittss aaccttiivviittiieess ssyysstteemmaattiiccaallllyy iinn aa
ppllaannnneedd wwaayy bbyy ccoonnssuullttiinngg tthhee ccoommmmuunniittyy ppeeooppllee aanndd
ootthheerr ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss..

NNGGOOss aanndd ggoovveerrnnmmeenntt ddeeppaarrttmmeennttss iinn rreeaalliizziinngg tthheeiirr
ccoommmmoonn ggooaall ooff ssoocciiaall ddeevveellooppmmeenntt..

SSiinnccee iinncceeppttiioonn,, VVEERRCC iiss wwoorrkkiinngg oonn ddiiffffeerreenntt
ddeevveellooppmmeenntt aassppeeccttss sspprreeaaddiinngg aallll oovveerr tthhee ccoouunnttrryy..
VVEERRCC iimmpplleemmeenntt iittss aaccttiivviittiieess ssyysstteemmaattiiccaallllyy iinn aa

ppllaannnneedd wwaayy bbyy ccoonnssuullttiinngg tthhee ccoommmmuunniittyy ppeeooppllee aanndd
ootthheerr ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss..

VVIISSIIOONN::

AA sseellff--rreelliiaanntt ssoocciieettyy bbaasseedd oonn jjuussttiiccee,, eeqquuiittyy aanndd
ssuussttaaiinnaabbiilliittyy wwhheerree eevveerryy hhuummaann bbeeiinngg hhaass tthhee eeqquuaall
ooppppoorrttuunniittyy ttoo mmaaxxiimmiizzee tthheeiirr ppootteennttiiaallss..

MMIISSSSIIOONN::

EEssttaabblliisshh aanndd pprroommoottee aa ddyynnaammiicc aanndd ppaarrttiicciippaattoorryy
ssuussttaaiinnaabbllee pprroocceessss ttoowwaarrddss hhuummaann ddeevveellooppmmeenntt bbyy
eemmppoowweerriinngg tthhee ppeeooppllee eessppeecciiaallllyy tthhee ddiissaaddvvaannttaaggeedd
tthhrroouugghh eexxpplloorriinngg,, ggeenneerraattiinngg aanndd mmoobbiilliizziinngg rreessoouurrcceess
ttoo iimmpprroovvee tthheeiirr qquuaalliittyy ooff lliiffee..

SSTTRRAATTEEGGYY::

•• DDeevveelloopp aanndd iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee aalltteerrnnaattiivveess iinn tthhee
ffiieelldd ooff ppeeooppllee’’ss ppaarrttiicciippaattoorryy ddeevveellooppmmeenntt
aapppprrooaacchh,, mmeetthhooddss aanndd ttoooollss..

•• EEnnhhaanncciinngg ccaappaacciittyy ooff ddeevveellooppmmeenntt aaccttoorrss aass
eeffffeeccttiivvee ffaacciilliittaattoorr ooff ppeeooppllee’’ss ppaarrttiicciippaattoorryy
ddeevveellooppmmeenntt pprroocceessss

•• IImmpplleemmeenntt iinnnnoovvaattiivvee pprrooggrraammss ddiirreeccttllyy ffoorr
lliinnkkiinngg aanndd iinnssttiittuuttiioonnaalliizziinngg eexxppeerriieennttiiaall lleeaarrnniinngg..

•• EExxpplloorree,, uuttiilliizzee,, pprroommoottee aanndd ffaacciilliittaattee ppeeooppllee’’ss
ccaappaacciittyy ffoorr iinnnnoovvaattiivveenneessss aanndd uunnddeerrttaakkiinngg
ddiiffffeerreenntt ddeevveellooppmmeenntt iinniittiiaattiivveess..

•• IIddeennttiiffyy,, eexxpplloorree aanndd mmoobbiilliizzee llooccaall,, ppuubblliicc aanndd
pprriivvaattee rreessoouurrcceess iinncclluuddiinngg hhuummaann ppootteennttiiaallss ffoorr
ooppttiimmuumm oouuttppuutt aanndd oovveerraallll ddeevveellooppmmeenntt iinn tthhee
ccoouunnttrryy..

AARREEAASS OOFF IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN::

•• IImmpprroovveemmeenntt ooff LLiivveelliihhoooodd
•• WWaatteerr,, SSaanniittaattiioonn,, HHyyggiieennee PPrroommoottiioonn,, AArrsseenniicc

MMiittiiggaattiioonn aanndd TTeecchhnnoollooggyy DDeevveellooppmmeenntt
•• EEdduuccaattiioonn ffoorr CChhiillddrreenn aanndd AAdduullttss
•• PPrreevveennttiivvee aanndd CClliinniiccaall ssuuppppoorrtt oonn mmaatteerrnnaall aanndd

cchhiilldd hheeaalltthh ccaarree
•• EEnnvviirroonnmmeennttaall PPrrootteeccttiioonn ccoonnssiiddeerriinngg aaddaappttaattiioonn

ttoo cclliimmaattee cchhaannggee
•• DDiissaasstteerr PPrreeppaarreeddnneessss aanndd MMaannaaggeemmeenntt
•• IInntteeggrraatteedd DDiissaabbiilliittyy iissssuueess iinn CCoommmmuunniittyy

DDeevveellooppmmeenntt..
•• SSttrreennggtthheenniinngg ooff LLooccaall GGoovveerrnnmmeenntt
•• CCaappaacciittyy BBuuiillddiinngg ooff NNGGOOss iinn BBaannggllaaddeesshh
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Figure-2: Participants are actively participating in group work
on PE Training at Rishilpi.

DDIIFFFFEERREENNTT SSEECCTTIIOONNSS OOFF VVEERRCC::

Main Interventions:
•• IInnssttiittuuttiioonn BBuuiillddiinngg aanndd IInnccoommee GGeenneerraattiioonn

((IIBBIIGG))

•• EEdduuccaattiioonn ((EECCDD,, RReefflleecctt,, SSUUCCCCEEEEDD,, NNoonn
FFoorrmmaall EEdduuccaattiioonn))

•• WWaatteerr,, SSaanniittaattiioonn aanndd TTeecchhnnoollooggyy DDeevveellooppmmeenntt
•• CCoommmmuunniittyy HHeeaalltthh
•• EEnnvviirroonnmmeennttaall PPrrootteeccttiioonn aanndd DDiissaasstteerr

PPrreeppaarreeddnneessss
Support Service:

•• TTrraaiinniinngg aanndd CCoommmmuunniiccaattiioonn
•• RReesseeaarrcchh,, EEvvaalluuaattiioonn aanndd DDooccuummeennttaattiioonn
•• FFiinnaannccee aanndd AAddmmiinniissttrraattiioonn

FFOOLLLLOOWW UUPP TTRRAAIINNIINNGG OONN PPRRIIMMAARRYY EEDDUUCCAATTIIOONN::

EEdduuccaattiioonn iiss tthhee bbaacckkbboonnee ooff ssuussttaaiinnaabbllee ddeevveellooppmmeenntt..
EEdduuccaattiioonn ssttiimmuullaatteess aanndd eemmppoowweerrss ppeeooppllee ttoo ppaarrttiicciippaattee
iinn tthheeiirr oowwnn ddeevveellooppmmeenntt.. AA ppllaann ffoorr ssuussttaaiinnaabbllee
ddeevveellooppmmeenntt mmuusstt aaddddrreessss tthhee iissssuuee ooff eedduuccaattiioonn
bbeeccaauussee iitt ppllaayyss aa ccrriittiiccaall rroollee nnoott oonnllyy iinn eexxppaannddiinngg
ffuurrtthheerr eedduuccaattiioonnaall ooppppoorrttuunniittiieess,, bbuutt aallssoo iinn ffoosstteerriinngg
bbaassiicc iinntteelllleeccttuuaall aabbiilliittiieess ssuucchh aass lliitteerraaccyy tthhaatt aarree ccrruucciiaall
ttoo ssuucccceessss iinn aa wwoorrlldd wwhheerree ppoowweerr iiss cclloosseellyy lliinnkkeedd wwiitthh
kknnoowwlleeddggee.. IInn BBaannggllaaddeesshh tthhee eexxppaannssiioonn ooff pprriimmaarryy
eedduuccaattiioonn iiss ccrruucciiaall,, jjuusstt aass iitt iiss iinn ootthheerr ddeevveellooppiinngg
nnaattiioonnss wwiitthhiinn SSoouutthh AAssiiaa aanndd bbeeyyoonndd..

BBaannggllaaddeesshh’’ss llooww lliitteerraaccyy rraattee ooff iiss oonnee ooff tthhee mmaannyy llooww
ddeevveellooppmmeenntt iinnddiiccaattoorrss tthhaatt rreemmiinndd uuss hhooww ffaarr oouurr
nnaattiioonn hhaass yyeett ttoo ggoo iinn iittss ppuurrssuuiitt ooff ssuussttaaiinnaabbllee
ddeevveellooppmmeenntt.. PPrriimmaarryy eedduuccaattiioonn hhaass bbeeeenn aa pprriioorriittyy iinn
BBaannggllaaddeesshhii ppoolliittiiccss ssiinnccee iinnddeeppeennddeennccee ffrroomm PPaakkiissttaann
iinn 11997711.. PPrriimmaarryy eedduuccaattiioonn mmuusstt rreecceeiivvee aa ggrreeaatt aammoouunntt
ooff aatttteennttiioonn iinn ddeevveellooppiinngg nnaattiioonnss ffoorr tthhiiss rreeaassoonn..

TThhaatt’’ss wwhhyy;; PPEE ttrraaiinniinngg iiss oonnee ooff tthhee iimmppoorrttaanntt ttrraaiinniinngg
ooff VVEERRCC--CCBBLLNNBB pprroojjeecctt ttoo iinnccrreeaasseedd kknnoowwlleeddggee aanndd
sskkiillllss oonn tthhee tteecchhnniiqquueess aanndd mmeetthhooddss ooff tteeaacchhiinngg aanndd
ooppeerraattiioonn ooff pprriimmaarryy eedduuccaattiioonn pprrooggrraammmmee ooff tteeaacchheerrss
aanndd ssuuppeerrvviissoorrss iinnccrreeaasseedd uupp ttoo aa cceerrttaaiinn lleevveell..

DDuurriinngg tthhee rreeppoorrttiinngg ppeerriioodd tthhee VVEERRCC--CCBBLLNNBB PPrroojjeecctt
ccoonndduucctteedd oonnee bbaattcchh ooff FFoollllooww--uupp TTrraaiinniinngg oonn PPEE aanndd aa
ttoottaall ooff 2200 nnuummbbeerrss ooff ppaarrttiicciippaannttss rreecceeiivveedd tthhiiss ttrraaiinniinngg..
TThhee ttrraaiinniinngg ccoouurrssee dduurraattiioonn wwaass ttwwoo ddaayyss ffoorr tteeaacchheerrss
aanndd rreellaatteedd ssttaaffff mmeemmbbeerrss ooff TTddHH pprroojjeeccttss aanndd PPNNGGOOss..
FFaacciilliittaattoorrss ccoonndduucctteedd tthhee ccoouurrssee ffoolllloowweedd bbyy tthhee
ccuurrrriiccuulluumm ddeessiiggnneedd bbyy NNaattiioonnaall CCuurrrriiccuulluumm aanndd TTeexxtt
BBooookk BBooaarrdd ((NNCCTTBB)) ooff BBaannggllaaddeesshh.. IItt iiss aa ssppeecciiaall ttyyppee
ooff ttrraaiinniinngg ffoorr tteeaacchheerrss aanndd ssuuppeerrvviissoorr..

FFOOLLLLOOWW UUPP TTRRAAIINNIINNGG OONN PPRREEVVEENNTTIIVVEE HHEEAALLTTHH
CCAARREE::

HHeeaalltthh iiss aa kkeeyy ffaaccttoorr iinn nnaattiioonnaall pprroossppeerriittyy oonn tthhee ootthheerr
hhaanndd,, ddiisseeaassee hhaass nnoo nnaattiioonnaall bboouunnddaarriieess.. AAtt tthhee ssaammee
ttiimmee mmaajjoorr sscciieennttiiffiicc bbrreeaakktthhrroouugghhss hhoolldd tthhee pprroommiissee ooff
mmoorree eeffffeeccttiivvee pprreevveennttiioonn,, mmaannaaggeemmeenntt aanndd ttrreeaattmmeenntt
ffoorr aann aarrrraayy ooff ccrriittiiccaall hheeaalltthh pprroobblleemmss..

Figure-1: Participants are actively participating in matching five
type of early childhood development & multiple
intelligence on PE Training at VERC on 5 July
2010

Figure-3: Role play by the Participants of preventive training at
PDP Training Center on 23 September 2010
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FFoorr mmaannyy yyeeaarrss BBaannggllaaddeesshh hhaass eessccaappeedd tthhee HHIIVV//AAIIDDSS
eeppiiddeemmiicc tthhaatt iiss aaffffeeccttiinngg ccoouunnttrriieess aallll aarroouunndd iitt..
HHoowweevveerr,, rreecceenntt nnaattiioonnaall ssuurrvveeiillllaannccee ddaattaa iinnddiiccaattee tthhaatt
tthhee ccoouunnttrryy sshhoouulldd sstteepp uupp pprreevveennttiioonn eeffffoorrttss,, wwiitthh aa 99
ppeerrcceenntt HHIIVV iinnffeeccttiioonn pprreevvaalleennccee rraattee aammoonngg oonnee ggrroouupp
ooff iinnjjeeccttiioonn ddrruugg uusseerrss iinn tthhee ccaappiittaall cciittyy,, DDhhaakkaa..

TTrraaiinniinngg ooff pprreevveennttiivvee hheeaalltthh ccaarree iiss ffoorr ddiisssseemmiinnaattiioonn ooff
llaatteesstt hheeaalltthh rreellaatteedd iinnffoorrmmaattiioonn,, sskkiillll aanndd uuttiilliizzaattiioonn ffoorr
hheeaalltthh ssttaaffff.. VVEERRCC oorrggaanniizzeedd ffoouurr bbaattcchheess ooff ffoollllooww uupp
ttrraaiinniinngg oonn pprreevveennttiivvee hheeaalltthh ccaarree dduurriinngg tthhee rreeppoorrttiinngg
ppeerriioodd ffoorr hheeaalltthh wwoorrkkeerrss aanndd rreellaatteedd ssttaaffff mmeemmbbeerrss ooff
ppaarrttnneerr NNGGOOss ooff TTddHH--NNeetthheerrllaannddss.. TThhiiss ttrraaiinniinngg ccoouurrssee
pprroovviiddeedd iinnffoorrmmaattiioonn aanndd sskkiillll aabboouutt pprriimmaarryy hheeaalltthh ccaarree
aanndd hheellppeedd tthhee ppaarrttiicciippaannttss ttoo aaccqquuiirree kknnoowwlleeddggee ooff
pprreevveennttiivvee mmeeaassuurreess oonn ccoommmmoonn hheeaalltthh iissssuueess aanndd
mmaannaaggeemmeenntt ooff pprreevveennttiivvee hheeaalltthh ccaarree sseerrvviicceess.. EEiigghhttyy
ssiixx hheeaalltthh wwoorrkkeerrss aanndd rreellaatteedd ssttaaffff mmeemmbbeerrss ffrroomm TTDDPP,,
CCIIHHEEPP aanndd PPDDPP rreecceeiivveedd tthhiiss ttrraaiinniinngg..

FFOOLLLLOOWW UUPP TTRRAAIINNIINNGG OONN NNOORRMMAALL SSAAFFEE DDEELLIIVVEERRYY::

IInn ccoouunnttrriieess wwhheerree rreessoouurrcceess aarree lliimmiitteedd,, mmaatteerrnnaall
mmoorrttaalliittyy iiss hhiigghh aanndd mmoosstt ddeelliivveerriieess ttaakkee ppllaaccee aatt hhoommee,,
pprrooggrraammmmeess ffoorr ttrraaiinniinngg ttrraaddiittiioonnaall bbiirrtthh aatttteennddaannttss
((TTBBAAss)) hhaavvee bbeeeenn pprroommootteedd aanndd iinniittiiaatteedd ffoorr tthhee llaasstt
ddeeccaaddee oorr ttwwoo.. TTrraaiinneedd TTBBAAss wweerree ssiiggnniiffiiccaannttllyy mmoorree
lliikkeellyy ttoo pprraaccttiiccee hhyyggiieenniicc ddeelliivveerryy tthhaann uunnttrraaiinneedd TTBBAAss..
HHoowweevveerr,, nnoo ssiiggnniiffiiccaanntt ddiiffffeerreennccee iinn lleevveellss ooff
ppoossttppaarrttuumm iinnffeeccttiioonn wwaass ffoouunndd wwhheenn ddeelliivveerriieess bbyy
ttrraaiinneedd TTBBAAss aanndd uunnttrraaiinneedd TTBBAAss wweerree ccoommppaarreedd..

TThhee pprraaccttiiccee ooff hhyyggiieenniicc ddeelliivveerryy iittsseellff aallssoo hhaadd nnoo
ssiiggnniiffiiccaanntt eeffffeecctt oonn ppoossttppaarrttuumm iinnffeeccttiioonn.. LLooggiissttiicc
rreeggrreessssiioonn mmooddeellss ccoonnffiirrmmeedd tthhaatt TTBBAA ttrraaiinniinngg aanndd
hhyyggiieenniicc ddeelliivveerryy hhaadd nnoo iinnddeeppeennddeenntt eeffffeecctt oonn
ppoossttppaarrttuumm oouuttccoommee..
TTBBAA ttrraaiinniinngg iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ssttrraatteeggiieess ffoorr
pprreevveennttiinngg mmaatteerrnnaall ddeeaatthhss ccoommppaarreedd wwiitthh sseevveerraall ootthheerr

iinntteerrvveennttiioonnss,, iinncclluuddiinngg ssuuppppoorrtt ffoorr hheeaalltthh cceenntteerrss,,
hhoossppiittaallss aanndd ffaammiillyy ppllaannnniinngg..
VVEERRCC oorrggaanniizzeedd nniinnee bbaattcchheess ffoollllooww uupp ttrraaiinniinngg oonn
NNoorrmmaall SSaaffee DDeelliivveerryy dduurriinngg tthhee rreeppoorrttiinngg ppeerriioodd.. AA
ttoottaall ooff ttwwoo hhuunnddrreedd ttwweennttyy oonnee TTBBAAss rreecceeiivveedd tthhiiss
ttrraaiinniinngg.. AAmmoonngg tthheessee ppaarrttiicciippaannttss 7755 wweerree ffrroomm
RRIISSHHIILLPPII,, 2211 ffrroomm AAMMRRAAHH,, 7755 ffrroomm CCIIHHEEPP aanndd 5500
ffrroomm PPDDPP wweerree rreecceeiivveedd ffoollllooww uupp ttrraaiinniinngg.. TThhiiss
ttrraaiinniinngg iiss eexxppeecctteedd ttoo eennaabbllee tthheemm ttoo pprroovviiddee pprrooppeerr
aanntteennaattaall ccaarree,, ccoonndduucctt nnoorrmmaall hhoommee bbiirrtthhss aanndd aallssoo
ppoossttnnaattaall ccaarree aanndd nneewwbboorrnn ccaarree,, aanndd ttoo iiddeennttiiffyy oobbsstteettrriicc
ccoommpplliiccaattiioonnss ffoorr ttiimmeellyy rreeffeerrrraall ttoo pprrooppeerr sseerrvviiccee
ppooiinnttss..

FFOOLLLLOOWW UUPP TTOOTT OONN EEDDUUCCAATTIIOONN::

BBaassiicc kknnoowwlleeddggee oonn TTOOTT oonn EEdduuccaattiioonn iiss rreeqquuiirreedd ffoorr aa
ssuuppeerrvviissoorryy ssttaaffff mmeemmbbeerr ttoo iimmpplleemmeenntt eedduuccaattiioonn
pprrooggrraammmmee aatt rroooott lleevveell.. IInn tthhiiss rreeggaarrdd,, VVEERRCC oorrggaanniizzeedd
aa sseevveenn ddaayyss lloonngg bbaassiicc TTOOTT oonn EEdduuccaattiioonn dduurriinngg llaasstt
yyeeaarr 22000099..

IInn ccoonnttiinnuuaattiioonn ooff tthhiiss ttrraaiinniinngg tthhiiss yyeeaarr aa ttwwoo ddaayyss lloonngg
ffoollllooww uupp ttrraaiinniinngg wwaass ccoonndduucctteedd dduurriinngg 1111--1122 JJuullyy
22001100.. TThhiiss ffoollllooww uupp ttrraaiinniinngg hheellppeedd tthhee ppaarrttiicciippaannttss ttoo
rreeccaallll,, rreevviissee aanndd rreeffrreesshh tthhee kknnoowwlleeddggee pprroovviiddeedd llaasstt
yyeeaarr.. AA ttoottaall ooff ttwweennttyy ffiivvee ppaarrttiicciippaannttss ffrroomm eeiigghhtt
oorrggaanniizzaattiioonnss ((VVEERRCC,, PPDDPP,, CCIIHHEEPP,, TTDDPP,, PPOOPPII,, SSEEEEPP,,
RRIISSHHIILLPPII aanndd SSSSSS ppaarrttiicciippaatteedd iinn tthhiiss ttrraaiinniinngg..

TTRRAAIINNIINNGG OONN BBAASSIICC CCRRCC::

VVEERRCC-- CCaappaacciittyy BBuuiillddiinngg ffoorr LLooccaall NNGGOOss iinn
BBaannggllaaddeesshh pprroojjeecctt oorrggaanniizzeedd ffoouurr bbaattcchheess ““BBaassiicc
TTrraaiinniinngg oonn CCRRCC”” ((CChhiilldd RRiigghhtt CCoonnvveennttiioonn)) wwiitthh BBSSAAFF
NNeettwwoorrkk OOrrggaanniizzaattiioonnss.. TThhee mmaaiinn ffooccuuss ooff tthhee ttrraaiinniinngg
wwaass ttoo oorriieenntt iittss ppaarrttiicciippaanntt oonn CCRRCC.. AAllssoo oonn
ddiisssseemmiinnaattiioonn ooff kknnoowwlleeddggee aabboouutt iinntteeggrraall pprriinncciippaallss ooff
CCRRCC aanndd iittss iinnccoorrppoorraattiioonn iinn aannyy kkiinndd ooff pprroojjeecctt tthhaatt
aaiimmss ttoo eessttaabblliisshh CChhiilldd RRiigghhttss..

Figure-4: Participants are busy in a group work of TBA training
at RISHILPI Training Center on 23 July 2010

Figure-5: Participants are busy in a group work of TOT
training at VERC on 12 July 2010
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TThhee pprriinncciippllee ooff nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn rruunnss tthhrroouugghh tthhee
wwhhoollee CCRRCC,, iinncclluuddiinngg tthhee aarrttiicclleess oonn hheeaalltthh,, eedduuccaattiioonn,,
ssttaannddaarrdd ooff lliivviinngg aanndd pprrootteeccttiioonn ooff vvuullnneerraabbllee ggrroouuppss ooff
cchhiillddrreenn.. GGoovveerrnnmmeennttss aarree oobblliiggeedd ttoo ttaakkee pprrooaaccttiivvee
mmeeaassuurreess ttoo aaddddrreessss ppaatttteerrnnss ooff ddiissccrriimmiinnaattiioonn.. WWiitthh aa
rreellaattiivveellyy bbeetttteerr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff bbootthh ddiissccrriimmiinnaattiioonn
aanndd nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn tthhee ppaarrttiicciippaannttss wweerree ggiivveenn aa
ttaasskk ooff aannsswweerriinngg cceerrttaaiinn qquueessttiioonnss ppeerrttaaiinniinngg ttoo
ddiissccrriimmiinnaattiioonn.. MMoosstt ooff tthhee ppaarrttiicciippaannttss bbeelliieevvee tthhaatt
pphhyyssiiccaall ppuunniisshhmmeenntt iiss tthhee bbeesstt wwaayy ooff lleeaarrnniinngg aanndd tthheeyy

wweerree nnoott aawwaarree aabboouutt tthhee nneeggaattiivvee iimmppaacctt ooff pphhyyssiiccaall
ppuunniisshhmmeenntt.. BBuutt aatt eenndd ooff tthhee ttrraaiinniinngg tthheeyy ccaann rreeaalliizzee
aabboouutt tthheeiirr mmiissttaakkeess..
AA ttoottaall oonnee hhuunnddrreedd ssiixx ppaarrttiicciippaannttss ffrroomm BBSSAAFF
NNeettwwoorrkk OOrrggaanniizzaattiioonnss ppaarrttiicciippaatteedd iinn tthheessee ttrraaiinniinngg..
AAfftteerr ccoommpplleettiioonn ooff tthhee ttrraaiinniinngg,, aallll ppaarrttiicciippaannttss ggoott
ccoommmmiitttteedd ttoo eessttaabblliisshh CChhiilldd RRiigghhttss..

FFOOLLLLOOWW UUPP TTRRAAIINNIINNGG OONN TTTTTT::

DDuurriinngg tthhee rreeppoorrttiinngg ppeerriioodd tthhee VVEERRCC--CCBBLLNNBB PPrroojjeecctt
ccoonndduucctteedd oonnee bbaattcchh ooff FFoollllooww--uupp TTrraaiinniinngg oonn TTTTTT oonn
CChhiilldd RRiigghhttss aanndd aa ttoottaall ooff ttwweennttyy mmaannaaggeemmeenntt lleevveell
ppaarrttiicciippaannttss ooff TTddHH oowwnn pprroojjeeccttss aanndd ppaarrttnneerr NNGGOOss
rreecceeiivveedd tthhiiss ttrraaiinniinngg.. TTrraaiinniinngg CCoooorrddiinnaattoorr ooff VVEERRCC,,
wwhhoo iiss aallssoo aa mmeemmbbeerr ooff tthhee BBSSAAFF rreessoouurrccee ppooooll
ccoonndduucctteedd tthhiiss TTTTTT oonn CCRRCC aass lleeaadd ffaacciilliittaattoorr aanndd ttwwoo
ootthheerr ttrraaiinneerrss ooff tthhee VVEERRCC--CCBBLLNNBB pprroojjeecctt ffaacciilliittaattoorrss
pprroovviiddeedd nneeeedd bbaasseedd bbaacckkuupp ssuuppppoorrtt ttoo tthhee lleeaadd
ffaacciilliittaattoorr..

FFaacciilliittaattoorrss ccoonndduucctteedd tthhee ccoouurrssee ffoolllloowweedd bbyy TTrraaiinniinngg
MMoodduullee ddeevveellooppeedd bbyy RRaaddddaa BBaarrnneenn aanndd SSaavvee tthhee
CChhiillddrreenn,, SSwweeddeenn--DDeennmmaarrkk wweerree tthhee mmaaiinn gguuiiddee bbooookkss
ffoorr tthhee ssaaiidd ttrraaiinniinngg.. MMoosstt ooff tthhee ppaarrttiicciippaannttss wweerree vveerryy
mmuucchh eexxppeerriieenncceedd oonn ddeevveellooppmmeenntt ffiieelldd bbuutt tthheeiirr aaccttiivvee
aanndd ssppoonnttaanneeoouuss ppaarrttiicciippaattiioonn iinn ddiiffffeerreenntt sseessssiioonnss wweerree
rreemmaarrkkaabbllee..

TThheeyy aaccttiivveellyy ppaarrttiicciippaatteedd iinn ssiimmuullaattiioonn ggaammeess,, rroollee
ppllaayy,, lliivveelliihhoooodd tthheeaatteerr aanndd ootthheerr aaccttiioonn oorriieenntteedd
ddiissppllaayyss.. DDuurriinngg tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt sseessssiioonn ccaalllleedd AArree
WWee TThheeiirr YYeett?? aallll ppaarrttiicciippaannttss wweerree aabbllee ttoo iinntteerrnnaalliizzee
aabboouutt RRiigghhtt BBaasseedd AApppprrooaacchh aanndd BBaassiicc EElleemmeennttss aanndd
iinnssiigghhttss ooff tthhee CChhiilldd RRiigghhttss AApppprrooaacchh..

FFOOLLLLOOWW UUPP TTRRAAIINNIINNGG OONN CCRRCC

TToo eennssuurree tthhee eennaabblliinngg eennvviirroonnmmeenntt ffoorr CChhiilldd
DDeevveellooppmmeenntt aallll aarroouunndd tthhee gglloobbee UUNN hhaass pprrooppoosseedd aa
CChhiilldd RRiigghhtt CCoonnvveennttiioonn,, ooff wwhhiicchh BBaannggllaaddeesshh wwaass tthhee
ffiirrsstt 2222 ssiiggnnaattoorriieess.. TTeeaacchheerrss aarree tthhee mmoosstt ffuunnccttiioonnaall ppaarrtt
ffoorr ppllaayy vviittaall rroollee iinn iimmpplleemmeennttiinngg CChhiilldd RRiigghhttss iinn oouurr
ssoocciieettyy..

TThhee aadduullttss aarree vviittaallllyy iinnvvoollvveedd wwiitthh tthhee cchhiilldd’’ss pphhyyssiiccaall
aanndd mmeennttaall ddeevveellooppmmeenntt,, tthheeiirr aawwaarreenneessss,, eedduuccaattiioonn aanndd
tthhee aabbiilliittyy ttoo gguuiiddee aa cchhiilldd sshhoouulldd bbee ffaacciilliittaatteedd ffiirrsstt.. FFoorr
eennssuurriinngg cchhiilldd ffrriieennddllyy eennvviirroonnmmeenntt

VVEERRCC oorrggaanniizzeedd ffiivvee bbaattcchheess ooff ffoollllooww uupp ttrraaiinniinngg
dduurriinngg tthhee rreeppoorrttiinngg ppeerriioodd.. AA ttoottaall ooff one hundred

Figure 8: Participants are actively participated in a group work
of Follow up CRC training at POPI Training Center
on 10 August 2010

Figure-6: Conduction of a demonstration session by
facilitator of CRC training at FNB Training Center
on 27 July 2010

Figure-7: Participants are actively participate in matching
puzzle of TTT Training at VERC on 2 August 2010
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twenty two ppaarrttiicciippaannttss ffoorrmm 0033 oorrggaanniizzaattiioonnss ((PPOOPPII,,
CCIIHHEEPP,, aanndd PPDDPP)) ppaarrttiicciippaatteedd iinn tthhee ttrraaiinniinngg..

TTRRAAIINNIINNGG OONN CCUURRAATTIIVVEE HHEEAALLTTHH CCAARREE

VVEERRCC oorrggaanniizzeedd ““TTrraaiinniinngg oonn CCuurraattiivvee HHeeaalltthh CCaarree””
uunnddeerr ““CCaappaacciittyy bbuuiillddiinngg ffoorr LLooccaall NNGGOOss iinn
BBaannggllaaddeesshh”” PPrroojjeecctt,, ssuuppppoorrtteedd bbyy TTddHH NNeetthheerrllaannddss..
TThhiiss ttrraaiinniinngg wwaass hheelldd dduurriinngg 2277 SSeepptteemmbbeerr ttoo 0022
OOccttoobbeerr 22001100 aatt SSSSSS ttrraaiinniinngg cceenntteerr,, TTaannggaaiill.. DDrr.. SS..RR..
SSaarrkkaarr HHeeaalltthh CCaarree CCoooorrddiinnaattoorr ooff TTddHH--NNLL CCoouunnttrryy
OOffffiiccee ffaacciilliittaatteedd tthhiiss ttrraaiinniinngg aass RReessoouurrccee PPeerrssoonn..

AA ttoottaall 1188 ppaarrttiicciippaannttss ccoommpprriisseedd ooff mmeeddiiccaall aassssiissttaannccee,,
nnuurrsseess aanndd hheeaalltthh ssttaaffff mmeemmbbeerr ((ffrroomm CCIIHHEEPP,, PPDDPP,,
AAMMRRAAHH && SSSSSS)) rreecceeiivveedd tthhiiss ttrraaiinniinngg.. AAllll ppaarrttiicciippaannttss
aaccttiivveellyy aanndd ssppoonnttaanneeoouussllyy ppaarrttiicciippaatteedd aanndd ccoonnttrriibbuutteedd
aa lloott ffoorr bbeetttteerr uunnddeerrssttaannddiinngg.. TThhrroouugghh tthhiiss ttrraaiinniinngg,,
ppaarrttiicciippaannttss aaccqquuiirreedd kknnoowwlleeddggee,, ddeevveellooppeedd sskkiillll aanndd
ccaappaacciittyy ffoorr pprrooppeerr ttrreeaattmmeenntt aanndd mmaannaaggeemmeenntt ooff
ccuurraattiivvee hheeaalltthh ccaarree aanndd tthheeyy ccaann pprroovviiddee pprrooppeerr
ttrreeaattmmeenntt ttoo ppaattiieennttss aanndd mmaannaaggee tthhee ccuurraattiivvee hheeaalltthh ccaarree
sseerrvviicceess pprrooppeerrllyy..

FFOOLLLLOOWW UUPP TTRRAAIINNIINNGG OONN HHUUMMAANN PPOOTTEENNTTIIAALL
EENNHHAANNCCEEMMEENNTT

VVEERRCC oorrggaanniizzeedd ““TTrraaiinniinngg oonn HHuummaann PPootteennttiiaall aanndd
EEnnhhaanncceemmeenntt”” uunnddeerr ““CCaappaacciittyy bbuuiillddiinngg ffoorr LLooccaall
NNGGOOss iinn BBaannggllaaddeesshh”” PPrroojjeecctt,, ssuuppppoorrtteedd bbyy TTddHH
NNeetthheerrllaannddss.. TThhiiss ttrraaiinniinngg wwaass ccoonndduucctteedd dduurriinngg 2200--2222
DDeecceemmbbeerr,, 22001100 aatt PPaarrjjaattoonn,, RRaannggaammaattii.. DDrr.. IIqqbbaall KKaabbiirr
ffaacciilliittaatteedd tthhiiss ttrraaiinniinngg aass lleeaadd ffaacciilliittaattoorr.. TTwweennttyy tthhrreeee
((2200)) mmaannaaggeerriiaall ssttaaffff mmeemmbbeerrss ffrroomm nniinnee oorrggaanniizzaattiioonnss
((44 ffrroomm VVEERRCC,, 11 ppaarrttiicciippaannttss ffrroomm TTddHH--NNLL,, 22 ffrroomm
PPDDPP,, 11 ffrroomm CCIIHHEEPP,, 22 ffrroomm PPOOPPII,, 33 ffrroomm SSEEEEPP,, 22 ffrroomm
RRIISSHHIILLPPII,, 22 ffrroomm SSSSSS,, 11 ffrroomm BBSSAAFF,, 11 ffrroomm HHAASSAABB
aanndd 11 ffrroomm NNGGOO--FFoorruumm)) rreecceeiivveedd tthhiiss ttrraaiinniinngg..

AAllll ppaarrttiicciippaannttss aaccttiivveellyy aanndd ssppoonnttaanneeoouussllyy ppaarrttiicciippaatteedd
aanndd ccoonnttrriibbuutteedd aa lloott ffoorr bbeetttteerr uunnddeerrssttaannddiinngg.. TThhee
oouuttccoommee ooff tthhee ttrraaiinniinngg wweerree vviissuuaalliizzeedd iinn tthhee rreefflleeccttiioonn
sseessssiioonn wwhheerree cchhaannggiinngg ooff mmiinnddsseett,, ccoommmmuunniiccaattiioonn
bbeehhaavviioorr aanndd uunnddeerrssttaannddiinngg lliiffee ppoossiittiioonn wwaass rreemmaarrkkaabbllyy
rreefflleecctteedd,, wwhhiicchh wwiillll uullttiimmaatteellyy bbrriinngg ccoonnssiiddeerraabbllee
ppoossiittiivvee iimmppaacctt iinn aallll pprrooggrraammss..

Figure 9: Opening Ceremony of Preventive Health Care training
at SSS Training Center on 27 September 2010

Figure 10: Resource Person conducting first session of HPE
training at Parjaton, Rangamati on 20 December
2010

Contact Person:

Shaikh A. Halim
Executive Director

Village Education Resource Center (VERC)
B-30, Ekhlas Uddin Khan Road, Anandapur, Savar, Dhaka

Phone: 88 02 7745412, 7742029. Fax: 7745779
E-mail: verc@bangla.net, Website: www.verc.org
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