
Utfyllende informasjon om  
Prosjekt Haiti 

 
Prosjekt Haiti (PH) er en norsk/haitisk ideell, humanitær og partipolitisk nøytral 
organisasjon som har jobbet på Haiti siden år 2000. PH driver en rekke prosjekt med 
fokus på utdanning, yrkesopplæring, entreprenørskap, ungdom, sport og helse. 
Prosjektene er lokalisert i bydelen Delmas 33 i Port au Prince hvor vi har jobbet siden 
oppstart i oktober 2000. Vi driver blant annet barneskolen ’’Petit Troll” med 120 
elever 1- 6. klasse (start oktober 2000) og kvinne/mødre prosjektet ”Manman Troll” 
med ca 120 kvinner involvert (start 2007). Fra 2011 ble prosjektporteføljenutvidet ved 
oppstart av barneskole i landsbyen Saint Louis du Sud, sør på Haiti. I tillegg til 
barneskolen i St Louis du Sud bygger PH et større flerbrukshus/gjestehus på campus. 
Bygget er del-finansiert av Norad, og vil huse aktiviteter som utdanning og 
yrkesopplæring for kvinner, helsestasjon, ungdomsklubb, musikk-skole, oa 
(www.prosjekthaiti.org). 
 
Arbeidet finansieres gjennom frivillig innsats i Norge, fadderordning og gjennom 
innsamlinger og støttebidrag fra det offentlige (Norad og Fredskorpset) samt private 
organisasjoner. Skoler, barnehager og organisasjoner i Tromsø, Finnsnes og Oslo er 
engasjert.  Kvinneorganisasjonen Manman Troll har vært finansiert gjennom støtte fra 
Norad siden 2008.  

 
Prosjektets seriøsitet og suksess er godt dokumentert av Norad i deres større 
evaluering av Norges innsats på Haiti etter jordskjelvet. De har sett på stort sett alle 
norske prosjekt i landet (82 stk totalt) og Prosjekt Haiti fremheves blant få andre i en 
rapport som frigis ila november 2014.  
 
Etter jordskjelvkatastrofen i januar 2010 satte Prosjekt Haiti opp en provisorisk 
nødhjelpsstasjon ved skolen. Leiren ble raskt et samlingspunkt for det nødlidende 
lokalsamfunnet med omtrent 100 familier. PH leverte telt, tepper, mat, vann, latriner 
og medisin gjennom egne midler og med forsyninger fra Dominikanske Republikk. 
PH fikk til en effektiv avvikling av leiren innen 6 måneder ved å assistere familiene til 
å finne egnede lokaler som vi betalte leie for i 2 år, og for noen familier blir det 
bygget nye hus.  
 
Prosjekt Haiti er stolt over å være en lokalt forankret grasrotorganisasjon som jobber 
med utgangspunkt i behovene i  lokalsamfunnene vi jobber i. Det har lenge vært et 
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behov og ønske fra lokalbefolkningen i Saint Louis du Sud om utvidelse av våre 
prosjekt til også å inkludere direkte helsehjelp. Prosjekt Haiti, i samarbeid med 
initiativtakerne for programmet  ’Sante Pour Tous’ , ønsker å bygge opp en 
helsestasjon og en mobil klinikk på landsbygda i St Louis du Sud. Helsetilbudet vil 
være gratis for innbyggerne.  

 
Helsestasjonene vil, i tillegg til å tilby gratis helsehjelp, ha som høy prioritet å drive 
preventivt arbeid i form av undervisning via sine barneskoler, ungdomsklubb og 
kvinnenettverk. Det preventive undervisningsarbeidet har også som mål å nå ut til 
større deler av befolkningen i områdene i form av åpne informasjonsmøter, plakater 
og forhåpentligvis også radio. Ungdomsgruppa Etap Jenes vil være viktige for å nå 
videre ut gjennom sin kunnskap innen bla sosiale medier og filmskaping.  

 
Alle prosjekt i Prosjekt Haiti er ledet av lokalt personell som føler eierskap til arbeidet 
de gjør, dette vil videreføres i utviklingen av helsestasjon og mobil klinikk i Saint 
Louis du Sud.  
 

Prosjekt	  Haitis	  tomt	  og	  skolebygg	  i	  St	  Louis	  du	  Sud.	  Landsbybebyggelsen	  
ligger	  5	  min	  gange	  mot	  havet.	  	  

Prosjekt	  Haitis	  flerbrukshus	  i	  St	  Louis	  du	  Sud	  som	  vil	  inkludere	  
helsestasjon,	  samt	  gjestehus.	  Er	  allerede	  tatt	  i	  bruk,	  men	  

ferdigstilles	  ikke	  før	  2016.	  
	  



Erfaring og forutsetning for arbeid med studenter og helse i 
Prosjekt Haiti 

Prosjekt Haiti  jobber ift helse på en rekke områder, primært med undervisning av 
helserelaterte tema på skolen Petit Troll, i ungdomsklubben Etap Jenes og i 
kvinnenettverket Manman Troll.  Med jevne mellomrom arrangeres det besøk av 
helsepersonell som informerer om helse, gir vaksiner oa. Prosjekt Haiti finansierer 
utdanningen til en sykepleierstudent som vi ønsker å ansette i helsestasjonen ved endt 
utdanning. Siden 2007 har det pågått et samarbeid med helsesøstre og jordmødre i 
Tromsø som har gjennomført flere workshop med fokus på mødrehelse i 
kvinnegruppen Manman Troll. 
 
I den akutte situasjonen etter jordskjelvet i januar 2010 dro flere grupper 
helsearbeidere, både leger og sykepleiere,  fra Universitetssykehuset Nord Norge 
(UNN) og deltok i  vårt nødhjelpsarbeid i Delmas. En midlertidig helseklinikk ble 
åpnet i skolebygget ’Petit Troll’ . I tillegg til å ta imot pasienter fra hele bydelen satte 
vi også opp mobile helseklinikker i andre leire. I forlengelse av dette samarbeidet er 
det ønskelig å utvide engasjementet muligens i samarbeid med Barne – og 
Ungdomsklinikken ved UNN, med fokus på faglig støtte til oppbygging av 
helsestasjon og styrking av lokal kompetanse på forebyggende helsearbeid. 

 
Andre helserelaterte prosjekt i regi av Prosjekt Haiti er koordinering og tilrettelegging 
for valgfri periode i Port au Prince for 2. års medisinstudenter fra Universitetet i 
Tromsø, siden 2007. Gjennom vårt nettverk på Haiti har vi organisert hospitering for 
disse studentene ved blant annet Gheskio Klinikken (HIV/AIDS og Tuberkulose), 
universitetssykehuset ’Hopital Universitaire de la Paix, barnesykehuset Grace 
Children’s Hospital mf.  Studentene har som del av opplegget gjennomført workshop 
i vår lokale ungdomsklubb med tema sexualundervisning, førstehjelp oa.  
 
Videre har Prosjekt Haiti siden høsten 2012 samarbeidet med Allmennmedisinsk 
Forskningsgruppe ved Universitetet i Tromsø og deres forskerlinjestudent i 
forbindelse med et 4 årig prosjekt med arbeidstittel ’Violence and injury prevention in 
a “red zone” area in Haiti – how can health workers in Delmas 33, Port-au-Prince, 
help decrease the violence.’. Her vil et av hovedtemaene være finne å løsninger for å 
øke tilgangen på helsetjenester til de som stiller svakest. Kvinnegruppen Manman 
Troll og ungdomsklubben Etap Jenes, samt feltsykepleiere fra området er tilknyttet 
forskningsprosjektet som informanter og deltar i workshops med fokus på å 
dokumentere forholdene og se på mulige løsninger. 
 
Langsiktige mål for helsestasjonsarbeid 
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• Helsesjekk, vaksinering, testing av sykdommer, tildeling av medisin og 
oppfølging, (spesielt oppfølging av behandling som går over en lengre 
tidsperiode som tuberkulose og HIV).   

• Kvinnehelse, svangerskaps og fødselskontroll, oppfølging etter fødsel, 
spebarnsvaksine, oppfølging ift mangelsykdommer og feilernæring av 
spebarn.   

• Helsestasjon for ungdom: Det vil settes opp faste tider for ungdom hvor fokus 
vil være sexualundervisning, informasjon om ulike typer sykdommer, 
helsesøster funksjon –  tilgjengelig for samtaler og rådgivning.  

• Faste informasjonsmøter for lokalbefolkningen om ulike tema, for eks 
forebyggende arbeid ift vannbårne sykdommer som diare og kolera,  
kjønnsykdommer, hygiene, ernæring, rusmisbruk og alkoholisme, psykisk 
helse (fortsatt strever mange med traumer etter jordskjelvkatastrofen).  

• Kurse lokale ledere i kvinnegruppene til Manman Troll. 

Faglig utvikling/videreutdanning av lokalt ansatte ved helsestasjonene:  
Helsestasjonene vil ha fokus på faglig utvikling/videreutdanning av lokalt ansatte. 
Dette er en  videreføring av det påbegynte samarbeidet med helsefagmiljøet i Tromsø, 
med muligheter for å inkludere andre helsefagmiljø i Norge.  Samarbeidet vil ha 
fokus på gjensidig kunnskapsutveksling, veiledning av lokalt personell, utvikling av 
undervisningsopplegg  for lokalt personell  og helsefagstudenter tilknyttet prosjektet, 
utvikling av informasjonsmateriell og spredning av kunnskap i lokalsamfunnene. Det 
vil være muligheter for helsearbeidere fra Norge, inkl. leger, sykepleiere og studenter,  
til å hospitere ved helsestasjonene.  
  
 
 
 


