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1. LBP పో్రగో్ాం ఉదే్దశ్యాం: 

AGE పో్రజెక్్ట లో భాగాంగ్ గత 1 ½ సాంవత్సారాల నాండి దాదాపుగ్ 150 మాంది ఆడపిలల లకి సానిటరీ ప్రడ్సా, న్యయటో్రషన్ పౌడర్ 

లన అాందిస్తూ , వారి ఆరోగ్యనికి బాసటగ్ నిలుస్తూ  తదాారా వారి చదువుకి ఆటాంకాం కలగకాండా చేయడాం ఉదే్దశ్యాం. అయితే, 

ఈ పిలల లకి కేవలాం ఆరోగయ రక్షణ తో ప్రటు, సామరాయ యల పాంపు కూడా అవసరమని PCT భావాంచాంది. వారిలో నిగూడoగ్ దాగి 

ఉన్న కళలన, నై పుణ్యయలన వెలికి తీసి వారిని పో్రతాహాంచడమే Leadership Building Programme ముఖ్య ఉదే్దశ్యాం. ఈ 

కారయకోమాం లో భాగాంగ్ పిలల లలో పాంపొoదిాంచాలనకన్న/ మెరుగు పరచాలనకన్న నై పుణ్యయలు 

1. స్వాయ అవగ్హాన్ 

2. Team Work 

3. సహానభూతి 

4. Leadership  

5. Communication 

6. Career Guidance 

 

 

2. LBP – Date & Venue 

 

Day Date Venue No.Of Students 

DAY – 1 30-09-2019 Lions Club Hall, 

Samalakot 

20 

 

 

DAY – 2 01-10-2019 ZPHS Unduru 55 

 

 

3. LBP – వధాన్ాం 

A. Grouping: 

 వవధ ప్రఠశాలల నాండి వచిన్ పిలల లన వేరు వేరు గూూ పులుగ్ వేరుచేసాము. తదాారా కొతూ  వారితో పరిచయాం, 

వారితో కలిసి వారి భావాలన పాంచుకోవడాం, కొతూ  

వషయాలు నేరుికోవడాం, వారిలో ఏరపడే 

conflicts న హాండిల్ చేయడాం లాంట్రవ చేస్తూ  

team వర్్ ని అలవరచాలనే ఉదే్దశ్యాం తో. గూూ ప్ 

లక పేరుల  పట్ుకోమని స్తచాంచాము.  
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B. Mentorship: 

గూూ పులు అనినట్రకి ఈ కారయకోమాం ఉదే్దశ్యాం అరయ మయ్యయల చెపపడానికి, 

వారికి ఏరపడే సాంద్దహాలన తీరిడానికి, అవసరమయిన్ గై డెన్ా 

ఇవాడానికి పోతీ గూూ పుకి PCT సభ్యయలలో ఒకరిని మెాంటార్ గ్ ఉాంచాము.  

 

C. Positive Note & Purpose of LBP:  

ఒక మాంచ ఆలోచన్ తో రోజు పో్రరాంభాం అయితే రోజాంత్స కొతూ  ఉత్సాహాం తో ఉాండాలనే ఉదే్దశ్యాం తో ఆడియో వజువల్ా 

దాారా లఘు చతో్సనిన పోదరిశాంచ, వారి చేతే దానిని వశ్లల షణ జరిపిాంచాము. 

ఈ కారయకోమ ఉదే్దశాయనిన, AGE పో్రజెక్్ట యొక్ దీరఘ  కాలిక లక్ష్యయలన వారికి వవరిాంచ, కారయకోమానిన పో్రరాంభాంచాము 

 

D. Team Building Activity (Longest Chain Possible) 

బ ాందాలుగ్ వభజాంచన్ తరువాత పోతీ బ ాందానికి, వారి బ ాందానిన బల పరచుకనే అవకాశ్ాం అాందిస్తూ , వారిలో వారికి, 

సఖ్యత, communication ని మెరుగు పరిచేాందుక ఒక యాక్ివట్ర ని నిరాహాంచాము. వారి దగగ ర ఉన్న వస్తూ వులతో 

అతి పదే chain న పేరిమని స్తచాంచాము. పోతీ బ ాందాం మొదట సాాన్ాం లో నిలవాలనే స్తూరిూ  తో వారి స జనాతమకతన 

ఉపయోగిాంచ chains న పేరాిరు. వారి team వర్్, సమయప్రలన్, చురుకదన్ాం మాక ఏాంతో ఆశ్ిరాయనిన కలిగిాంచ, 

ఈ కారయకోమానిన బాగ్ నిరాహాంచాలనే ఉత్సాహానిన మాలో నిాంపిాంది 
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E. Empathy (Life Skill): “empathy – సహనభూతి” ఎదుట్రవారి భావన్లని, బాధని పూరిూ గ్ తన్దిగ్ భావస్తూ  

వారిని అరయ ాం చేస్తకోవడాం, తగిన్ట్ు సపాందిాంచడాం పోతీ జీవ లక్షణాం. నాయకతాాం వహాంచడానికి ఈ నై పుణయాం చాల 

అవసరాం. WHO ( World Health Organization) పోతిప్రదిాంచన్ 10 అతి ముఖ్యమయిన్ జీవన్ నై పుణ్యయలలో 

ఒకటయిన్ నై పుణయాం “సహానభూతి”. ఇది అాందరు పోదరిశస్తూ నే ఉాంటారు కాని మరిాంత మెరుగుపరిచేల దీని గురిాంచ 

వవరిాంచ, కొనిన యాక్ివట్ర ల దాారా వారే అరయ ాం చేస్తకనేల పో్రతాహాంచాము  

 

  

 

 

 

F. Importance of Book Reading: 

పోస్తూ త వదాయ వధాన్ాం చదువు అాంటే బట్్ర పట్డాం, ఎలగోల 10/10 తెచుికోవడాం అనే సాాయికి వచిాంది. ఈ ఆలోచన్ 

వధానానిన మారిడానికి పిలల లక అక్షరాసయత – వదయ కి మదయ ఉన్న తేడాని తెలియచెప్రపము. నిజమయిన్ వదయ 

ఆవశ్యకతన వవరిాంచ, పుసూ క పఠన్ాం వలన్ కలిగే అపరిమిత పోయోజనాలన వవరిాంచాము. చుట్్ట జరిగే వషయాలన 

తెలుాకోవడాం, కొతూ  కోరుాలు, పోభ్యతా వధానాల లో మారుపల పై  అవగ్హన్ ఏరపరచుకోవాలాంటే న్యయస్ పేపర్ చదవడాం 

ఎాంత అవసరమో వవరిాంచాము. టెకానలజీ వలన్ కలిగే దుషపరయోజనాల కనాన పోయోజనాలు చాల ఎక్వ ఉనానయని, 

వాట్రని వవరిస్తూ  కొనిన websites న you tube లిాంక్ట లన పిలల లక ఇచాిము 

 

 

G. Role Play  

LBP కారయకోమాం మొత్సూ నికి ఆకరశణీయాంగ్  నిలచాంది, పిలల లలో లో ఉన్న కళలలన, స జతమకతన వెలికి తీసిాంది ఈ 

యాక్ివట్ర. పిలల లు పుసూ కాం కాంటే కూడా చుట్్ట ఉన్న పరిసాితిలు, వయకూ లన చూసి ఎక్వగ్ నేరుికాంటారు/ పోభావతాం 

అవుత్సరు అనే దానికి అతి పదే ఉదాహరణ ఈ యాక్ివట్ర.  

 కొనిన సామజక అాంశాలన ఎాంచ, పోతీ బ ాందానికి ఒకో అాంశానిన ఇచి వాట్ర పై  వారికి తోచన్ రీతిలో ఒక లఘు 

నాట్రకన వేయమని స్తచాంచాము 

అాంశాలు: 1) బాలయ వవాహాలు  2) మూఢ న్మమకాలు  3) పిలల లపై  లై ాంగిక వేధాంపులు  4) ధూమప్రన్ాం 5) 

పౌష్్టకాహార లోపాం 6) Mass copying   
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 పోతీ బ ాందాం ఒకో్అాంశ్ాం మీద ఎాంతో కూలాంకశ్ాంగ్ చరి జరిపి, బ ాందాం లో ఉన్న అాందరి 

అనభవాలన జోడిాంచ చక్ట్ర నాట్రకలన పోదరిశాంచారు. సమసయ ని చూపిస్తూ , వారి పరిధ లోని పరిష్క్రాలని 

స్తచాంచారు. 

  

  

 

H. Career Guidance  

పో్రజెక్్ట లోకి ఎాంపిక చేస్తకన్నవారిలో దాదాపుగ్ అాందరు 8, 9 వ తరగతి 

చదువుతున్న వారే, 10 తరువాత ఏమి చదవాలనే వషయాం పై  ఎవరికీ సపష్త 

లేన్ట్ుగ్ గమనిాంచాము. పోతీ ఒక్రికి లక్షయాం ఉన్నపపట్రకీ దానిని ఎల చేరుకోవాలో 

అనే వషయాం పై  వారికీ గై డెన్ా అవసరమని తెలుాకనానము. వారికి ఉన్న లక్ష్యయల న 

తెలుాకోవడాం కోసాం ఒక యాక్ివట్ర దాారా చార్్ పై  వారి లక్ష్యయనిన రాసి అాంట్రాంచమని 

చెప్రపము. తదుపరి కారయకోమాం లో వారికీ అవసరమయిన్ గై డెన్ా PCT టాం 

అాందిస్తూ ాంది 

 

 

 

 

I. Project Work:  

             ఈ కారయకోమాం లో నేరుికన్న. అనభవాం చెాందిన్ కొనిన అాంశాల పై  మరిాంత పట్ు సాధాంచాలాంటే వారికి ఇాంకొక                                                           

అవకాశ్ాం కావాలి, వారాంతట వారే నేరుికనే ఒక అవకాశ్ాం కలిపిాంచడానికి పోతీ ఒక్రికి పో్రజెక్్ట వర్్ ఇవాడాం జరిగిాంది 

“ బాలయ వవాహాల పై  సరేా – బాలయ వవాహాలు చేస్తకన్న వారిాంట్రకి వెళ్లల , వారితో మాటాల డి, పళ్లల  చేస్తకన్న తరువాత వారికి 

ఏరపడిన్ ఇబబాందులు, ఆరోగయ సమసయలు, వారి అభపో్రయాలన సేకరిాంచ దానికి డాకయమెాంటేషన్ చేయమని 

స్తచoచాము 
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పోతేయకాంగ్ ఇద్ద అాంశ్ాం పై  పో్రజెక్్ట ఇవాడానికి కారణాం – పో్రజెక్్ట లోకి ఎాంచుకన్న పిలల లాందరూ, ఆరియ కాంగ్ వెనకబడిన్ 

తరగతులక చెాందిన్ వారు, సాధారణాంగ్ ఈ కటుాంబాలలో 10 వ తరగతి తరువాత పళ్లల  చేయాలనే ఆలోచన్ 

ఉాంటుాంది. ఈ పో్రజెక్్ట దాారా పిలల లు వారాంతట వారే బాలయ వవాహాల వలన్ న్ష్్కలన కళ్లల రా చూడగలరు, అలగే 

ఆడపిలల కి ఆరియ క సాతాంతోాం, ఆరోగయాం ఎాంత ముఖ్యమో అరయ ాం చేస్తకోగలుగుత్సరు. తదాారా ఈ కటుాంబాలలో బాలయ 

వవాహాలన జరగకాండా ఆపే పోయతనాం ఈ పో్రజెక్్ట వర్్. 

ఈ పో్రజెక్్ట వర్్ ని చేసిన్ వారికి బహుమతులు కూడా ఉాంటాయని చెప్రపము 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Distribution: 

➢ సేాఛ్ి చేతి పోతి: ఈ ఏడాది సేాఛ్ి చేతి పోతి కొతూ  ఎడిషన్ న రీలీజ్ చేసాము ( లై న్ డోాయిాంగ్సా, emotional 

changes న add చేసాము), ఈ పుసూ కానిన పోతీ అమామయికి ఇచాిము 

➢ IRON SYRUP: పో్రటన్ పౌడర్ న ఎవరు సరిగ్గ  వాడటాం లేదు కాబట్్ర అాందరికి syrups న ఇచి వాట్రని 

వాడమని స్తచనాిము 

➢ Deworming Tablets: కారయకోమాం క హాజరు అయిన్ పిలల లు అాందరికి అక్డే ఈ టాబ్లల ట్సా న 

వేయిాంచాము 
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4. Transport & Facilities: 

రాండు రోజుల ఈ కారయకోమానికి పిలల లని వారి స్త్ల్ నాండి తీస్తకరావడానికి పోతేయకాంగ్ van లన ఏరాపటు చేసాము. 

PCT నాండి ఒక పోతి నిధ పోతీ స్త్ల్ కి వెళ్లల  పిలల లని తీస్తకవచి మలిల  జాగోతూ గ్ దిాంపడాం వరక పూరిూ  భధోత 

అాందిాంచాము 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      రోజు మొతూ ాం కారయకోమాం ఉాండటాం వలన్ రాండు చన్నప్రట్ర వరామాలు, భోజన్ వరామాం ఇచాిము. పిలల లక పూరిూ  నాణయత తో                    

కూడిన్ భోజన్ సదుప్రయాలు ఏరపరిచాము. 
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5. Our Observations: 

➢ దసరా సెలవులు అయిన్పపట్రకీ పిలల లు ఉత్సాహాంగ్ హాజరు కావడాం 

గమనారహ ాం. ZPHS చాందోాంప్రలాం నాండి ఒక స్్తడెాంట్స తన్ పుట్్రన్ రోజు 

అయినా సరే, రోజు మొతూ ాం మన్తో ప్రటు తన్ సమయానిన గడిపిాంది. తన్ 

నిరణ యానిన అభన్ాందిస్తూ  PCT టాం తన్ పుట్్రన్ రోజుని చవరిలో 

celebrate చేసిాంది 

 

➢ స్త్ల్ యాజమాన్యాం పిలల లన పాంపిాంచడానికి సమమతిాంచడాం, ఒక ప్రఠశాల HM వారి స్త్ల్ నే వేదికగ్ 

ఇచాిరు. సెలవులు అయిన్పపట్రకీ ఒక ప్రఠశాల నాండి HM వచి కారయకోమానిన పూరిూ గ్ వీక్షాంచ, పిలల లక 

మాంచ స్తచన్లు చేసారు 

➢ న్యయటో్రషన్ పౌడర్ ఎక్ివట్ర: ఒక ఖాళ్ల బాందెన తెచి, పిలల లక దానిలో న్యయటో్రషన్ ప్రలు ఉనానయి, వచి 

తీస్తకోాండి అన్నప్పుడు ఒక్రు కూడా ముాందుక రాలేదు. దీని బట్్ర పిలల లకి మన్ాంఇచేి న్యయటో్రషన్ పౌడర్ న 

వాడటాం లేదని వషయానిన అరయ ాం చేస్తకోగలిగ్ము. దీనికి పోత్సయమానయానిన చూడాలిాన్ అవసరాం ఉాంది 

➢ పో్రగో్ాం కి హాజరు కమమన్ప్పుడు పిలల ల తలిల  తాండుూ లు కూడా చాల ఆశ్కిూ గ్ వచి కొాంత మాంది వీక్షాంచ , 

కారయకోమ ఎాంతో పోయోజన్ కరాంగ్ ఉాందని చెప్రపరు 

 

6. Feedbacks 

 

✓ Leadership లక్షణ్యలు గురిాంచ మీరు చెపుతున్నప్పుడు ముాందు నాలో ఉన్న నాయకతా లక్షణ్యలు గురిాంచ నేన  

తెలుస్తకనానన - B. హాసిని, వేటల ప్రలాం. 

✓ నేన వచేి ముాందు ఈ రోజు ఏమి పరీక్ష పడత్సరో అనకని భయపడుతూ వచాిన కాని ఇక్డ నేన చాల 

మాంచ వషయాలు, బాలయ వవాహాలు చేయడాం వలల  వచేి న్ష్్కలు తెలుస్తకనానన. ఎక్డెై నా నా పరిధ లో బాలయ 

వవాహాం చేస్తూ ాంటే ప్రలీస్ లక ఫిరాయదు చేసాూ న - వీర లక్షమ ,వేటల ప్రలాం. 

✓ ఈ రోజు జరిగిన్ కారయకోమాం మాక చాల బాగ్ న్చిాంది. ముఖ్యాం గ్ బాలయవవాహాలు జరగడాం వలన్ కలిగే 

న్ష్్కలు తెలుస్తకనానము. సహానభూతి గురిాంచ తెలుస్తకనానన, అది నా జీవతాం లో ప్రట్రసాూ న                           

- Y. నాగ మౌనిక, న్వర 

✓ ఇల వేరే స్త్ల్ లో సేనహతులతో కలిసి ఉాండడాం నాక బాగ్ న్చిాంది. మన్ాం దెై రయాం గ్ ఉాంటే ఇలాంట్ర  

పరిసాితులన అయిన్ ఎదురో్గలము, బాలయ వవాహాలు చేస్తకోవడాం వలన్ కలిగే అన్రాయ లన  తలిల దాండుూ లక 

వవరాంగ్ తెలియచేయాలని తెలుస్తకనానన - G. శోావణి, చాందోాంప్రలాం. 

✓ సెలవులు లో కారయకోమాం ఎాందుక పట్ారు అనకాంట్ట వచాిన కాని నేన ఇక్డ చాల మాంచ వషయాలు 

నేరుికనానన. మీరు ఈ సారి ఎక్డ కారయకోమాం నిరాహాంచన్ తపపకాండా వసాూ న - B. న్వయ దీపిూ , పవర 

✓  
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✓ ఆడపిలల  పుడితే భారాం, పాంచాలాంటే కష్ాం అని అనకనే రోజులు ఇపపట్రకి ఉనాన  ఎనిన సమసయలు మీక 

ఎదురవుతున్న మీక భరోసా గ్ నిలబడటానికి AGE లాంట్ర కారయకోమాలు మీక సహకరిస్తూ నానయి. ఆడపిలల  

సమాజానికి ఎాంత అవసరమో చాట్ర చెపుూ నానయి. ఈ కారయకోమనిన మరినిన ప్రఠశాలలు వసూ రిాంచేల చేయాలి. 

ఈ కారయకోమానిన నిరాహస్తూ న్న JCF, PCT సాంసాలక నా ధన్య వాదాలు - V.Venkata Reddy H.M, ZPHS 

Unduru 

 

7. Followup 

➢ న్యయటో్రషన్ పౌడర్ కి బదులుగ్ పిలల లక ఏమి ఇవాాలో అనే నిరణ యాం తీస్తకోవాలి 

➢ LBP -2 కారయకోమానిన అతి తారలో నిరాహాంచాలి 

 

 

 

 

 

 

 

Google Drive Link ( For Event Videos & Pictures) 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SlyHgoMULB2bkj1U-FG6FNhWzUqb5_Qn 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SlyHgoMULB2bkj1U-FG6FNhWzUqb5_Qn

