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2 పా్రజెక్్ట స్వేచ్ఛ
మౌనాన్ని వీడండి

కౌమార బాలికల ఆరోగ్యం పై అవగాహన కారయకామం

(Awareness on Adolescent Health Education)

SWECHHA PROGRAMME REPORT               



▪ కౌమార దశ లో వచ్చే శారీరక, మానసిక మార్పుల పై  అవగాహన కలిపంచ్డమే పా్ధాన లక్ష్యం.

▪ కౌమార దశలో ఉనన అమాాయిలకు శారీరకంగాను మానసికంగాను సరై న అవగాహనా 

కలిుంచాలనే ముఖ్య ఉదే్దశయమే ఈ స్వేచ్ఛ కారయకామము.

▪ మేము పా్భుత్ే ప్రఠశాలలో ఈ కారయకామo నిరేహంచినప్పుడు పలల లలో చాలా విషయాలు 

గ్మనించ్డం జరిగంది.

▪ నిత్యము త్లిల దండుు లకు దగ్గ రగా ఉండే పలల లలోనే ఇనిన సంద్దహాలు తెలియని భయాలు ఉండగా 

హాస్ల్ లో చ్దువుకుంటూ కుటంబానికి దూరంగా ఉనన పలల లకు ఈ స్వేఛ్ే కారయకామం అవసరత్

చాలా ఉందని గ్మనించ్డం జరిగంది.

▪ పై లెట్ పా్రజెక్్ట గా 12 హాస్ల్ ను ఎనునకోవడం జరిగంది వాటికి సంబంధంచిన వివరాలు ఈ కాింది

పందుప్రచ్డం జరిగంది.

స్వేచ్ఛ పా్రజెక్్ట ఉదే్దశయం
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Programme Overview & Schedule

S. No Hostels Names Programme Date

1. P. Venkatapuram (Panduru) 26-11-2019

2. Sambhamurthy Nagar (Kakinada) 27-11-2019

3. Pathagaya (Pithapuram) 28-11-2019

4. Chollangipeta 30-11-2019

5. Mummidivaram 02-12-2019

6. Godi 03-12-2019

7. Razole 05-12-2019
8. Jaggampeta 07-12-2019
9. Veeralankapalli (Gokavaram) 09-12-2019
10. Bommuru (Rajamahendravaram) 10-12-2019
11. V. Kothuru (Tuni) 12-12-2019
12. Yeleswaram 13-12-2019

Total 
Girls
1241

12 
Hostels

12 
Mandals

Intermediate         
students



• ప్రఠ్యయoశాలలో కౌమార విదయ పందుప్రిచి ఉననప్ుటికీ, కొనిన కారణాల వలన పలల లకి అందవలసిన సబె్జక్ు అందటం లేదు.

• ఇంట్లల కూడా ఋతుసా్రవం చుట్ూ ఉనన మూఢ నమాకాల గురించి త్ప్ు, ఎందుకు జర్పగుతుందనే విషయానిన చెప్పు ప్రిసిితి లేదు.

• అలాగే కౌమార దశలో వచ్చే మానసిక అలజడుల పై అవగాహన లేక సునినత్ మనసుులెై , జీవిత్ం త్ప్పు దా్రవ ప్ట్్ట అవకాశం ఉంది.

• బాలయ వివాహాలు చ్చసుకోవడం వలల భవిషయతుు లో శారీరక మరియు మానసికంగా ఎలాంటి పా్భావాలు ఉంటాయో అవగాహన కలిుంచాలిిన
అవసరం ఉంది.

• బాలికల పై అత్యయచారాలు, అఘాయిత్యయల పై అవగాహనతో ప్రట, వాటిని ధై రయంగా ఎదుర్కునే స్రమరాయ యనిన పంచాలిిన అవసరం ఉంది.

• బాలిక చ్దువు యొకు పా్రముఖ్యత్ను వివరించి, మంచి లక్ష్యం వై పు వారిని పా్రత్ిహంచాలిిన అవసరం ఉంది.

• స్వేఛ్ే కారయకామం రండు విడత్లుగా నిరేహంచ్బడుతుంది. మొదటి విడత్లో శారీరక మార్పులు, ఋతుచ్కాం, ర్పతుసా్రవ ప్రిశుభాత్,
పౌష్్టకాహారం మొదలగు అంశాల పై అవగాహన కలిుంచ్డం జర్పగుతుంది

• కౌమార దశ అత్యంత్ సునినత్మయిన దశ, ఈ దశ లో చ్చర్పకోక ముందు నుండే ఎన్నన పా్శనలు పలల ల మదిలో త్యరాడుతూ ఉంటాయి.
మార్పతునన కాలానికి అనుగుణంగా వారి ఆలోచ్నలోల మార్పులు సంత్రించుకుంటనానయి.

• ఎదిగే కామంలో ఈ మార్పుల పై అవగాహన కలిపంచ్డం అవసరమని భావిస్రు ము.

• మొదటి సెషన్ ను ఒకస్రరి పునఃచ్రణ చ్చసి, కౌమార దశలో మానసిక, భావోద్దేగ్ ప్రమయిన మార్పుల కి ఎలా సంసిదేత్ వహంచాలో
సూచిస్రు ము.

స్వేచ్ఛ పా్రజెక్్ట - అవసరత్



❖ కారయకామం మొదలు పట్్ట ముందు పలల లని ఒక కధ,
యాక్ివిటి లేదా వీడియో చూపంచుట దాేరా కారయకామం
లో పూరిు సి్రయిలో నిమగ్నం అయ్యయ పా్యత్నం చ్చస్రు ము

❖ కాల సు లో ఉనన పలల లని వేర్ప వేర్ప గ్రు పులుగా విభజంచుట
దాేరా వారిలో జట్ ప్నిని పంపందించ్చందుకు పా్యత్నం
చ్చస్రు ము

❖ ఓరల్ గా కాని, రాత్ పూరేకంగా కాని స్వేఛ్ే phase 1 లో
జరిగన అంశాల పై వారి అభిపా్రయాలని పా్శానవళి
సహాయంతో తెలుసుకునే పా్యత్నం చ్చస్రు ము

ICE BREAKING

GROUPING

QUESTIONNAIRE
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• Understanding Adolescence

• Menstruation

• Hygiene

• Nutrition

• Superstitions’

• Sex Determination

• Child Sexual Abuse

• Child Sexual Exploitation

• Child Marriages

• Healthy Day

• Beauty Consciousness

• Friends

• Love Vs. Attraction

• Parents

• Social Media & Technology Impact

• Importance of Girl Education

TOPICS COVERED
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ఋతుసా్రవం పై  పలల లకు ఉనన 
అభిపా్రయాలు

• ఋతుసా్రవ రకు ం చెడు రకు ం కాబట్్ట చెడడ  
వాసన వసుు ంది

• ఆ టై ములో చాలా చిరాకుగా ఉంటంది
• ఆడపలల గా ఎందుకు పుట్ాను పా్తి నెల ఒక 

పదే సమసయ గా ఉంటంది
• ఆడవాళ్ల కు మాతా్మే ఎందుకు వసుు ంది
• పీరియడ్సి వచిేన 3days  నరకంలా 

ఉంటంది
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Menstruation

▪ పలల లలో ఎంత్వరకు అవగాహనా ఉంది అని తెలుసుకునే పా్యత్నంలో
మీర్ప మీ పీరియడ్స ని like చ్చస్రు రా Dislike చ్చస్రు రా అని పా్శ్నంచ్గా
90%పలల లు Dislike అనే చెబుత్యర్ప.

▪ ఒక ఆడపలల కౌమారదశ నుండి మెన్నప్రజ్ దశ వచ్చే వరకు త్న జీవిత్
కాలంలో సగ్టన 6 సంవత్ిరాలు ఋతుసా్రవంలో ఉంటంది.
కౌమారదశకు చ్చర్పకోగానే ఆడపలల శరీరంలో ఒక పా్కాియ
మొదలవుతుంది.

▪ ఆడవాళ్ళ నుండి వచ్చే అండం మగ్వాళ్ళలో నుండి వచ్చే శుకా కణంతో
కలసి పండంగా ఏరుడుతుంది.

▪ ఋతుసా్రవం ఒక బిడడ కు జనానివేడానికి అంట్ట అమాగా మారటానికి
తొలిదశ పీరియడ్సి అని వివరిస్రు ము.

▪ స్త్రీ పా్తుయత్ుతిు వయవసి గురించి వివరిసూు ఆడపలల ల శరీరంలో పా్తి నెల
జరిగే పా్కాియ ఇది శాప్ం కాదు వరం అని వివరిస్రు ము

▪ తెలల బట్ పా్కాియ, ఋతుసా్రవంలో వచ్చే నొపు, అధక రకు సా్రవం గురించి
పూరిు గా వివరించ్డం జరిగంది.

▪ పీరియడ్స అనేది ఆడపలల త్న జీవిత్ కాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉనానను

అనడానికి సూచ్న అనే విషయం వివరిస్రు ము.
❖Menstruation గురించి పూరిు  వివరణ తెలుప్గా పలల లు     

like కాదు Double like అని చెబుతునానర్ప.
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ఏక్ివిటీ-1

Name Your Period: వారి పీరియడ్సి ఒక ప్పర్ప పట్కోవడం దాేరా పీరియడ్సి నిరేచించుకునే 
అవకాశం పలల లు పట్కునన కొనిన ప్పర్పల

➢ త్యజ్ మహల్ : చూడగానే అందంగా పా్శాంత్ంగా కనిపసుు ంది నా పీరియడ్సి ని కూడా నేను అలా చూడాలనుకుంటనానను.
➢ టై ం : నా పీరియడ్సి నాకు కరక్్ట గా వసుు ంది కాబట్ి నా పీరియడ్సి ప్పర్ప టై ం.
➢ విత్ు నాలు : ఒక విత్ు నం నుండి మొకు ఎలా వసుు ంద్ర ఒక అండం నుండి ఒక బిడడ  కూడా అలానే వసుు ంది.
➢ సూర్పయడు : సృష్్ట కి సూర్పయని వలుగు ఎంత్ అవసరమో నాకు పీరియడ్సి అంతే అవసరం. 
➢ సూుల్ : సూుల్ ఎలా జీవిత్యనిన ఇసుు ంద్ర పీరియడ్సి కూడా అలాగే కొత్ు  జీవిత్యనిన ఇసుు ంది.
➢ వరష ం : వరష ం భూమికి ఎంత్ ఉప్యోగ్మో పీరియడ్సి కూడా ఆడవాళ్ళ ఆరోగాయనికి అంతే ఉప్యోగ్ము.
➢ మాత్ృమూరిు : త్లిల  అయ్యయ పీరియడ్సి అవకాసం ఇస్రు యి కాబట్ి నా పరియడ్స కి నేను పట్కునే ప్పర్ప మాత్ృమూరిు .
➢ ప్లల వి : ప్రట కు ప్లల వి ఎంత్ ముఖ్యమో ఆడవారికి పీరియడ్సి అంతే ముఖ్యం.
➢ వేప్ చెట్ : వేప్చెట్ మంచి గుణాలను కలిగ ఉంటంది అందుకే నా పీరియడ్సి కు వేప్చెట్ అని ప్పర్ప పట్కుంటాను.
➢ పా్కృతి : పా్కృతి ఎంత్ సహజ సిదయ ంగా ఏరుడుతుంద్ర పీరియడ్సి కూడా అంతే సహజం కాబట్ి నా పీరియడ్స ప్పర్ప పా్కృతి.
➢ గంగ్ళి పుర్పగు : గంగ్ళి పుర్పగు ని చూడగానే చిరాకు ప్డత్యం , అది స్త్రత్యకోకచిలుక గా మారిన త్రాేత్ చాలా అందంగా                     

ఉంటంది అలాగే పీరియడ్సి మొదట్లల  ఇబబంది గా ఉనన ఆరోగాయనికి చాలా ముఖ్యం.



యాక్ివిటీ-2
మీ మెనారిు అనుభవానిన తెలప్ండి:  

• ఎకుువ శాత్ం మంది పలల లు నేను మెనారిు అయినటల తెలియదని, బ్లల డింగ్ ఒకుస్రరిగా చూస్వసరికి
భయప్డాడ నని, త్ర్పవాత్ అమా, స్వనహతులు లేదా బంధువుల దాేరా తెలుసుకునాననని చెప్రుర్ప.

• వారికి ఉనన సంపా్దాయాల పా్కారం ఆకుల మీద కూరోే పట్డానికి మేనమామ లేదా బంధువులు వచ్చేంత్
వరకు గ్ంటల త్రబడి ఎవరిని ముట్కో నివేకుండా దూరంగా నిలబ్జట్ార్ప.

• చాలా చిరాకుగా ఉందని చెపున స్రననం చ్చయకూడదని ఎనిన రోజులు చాప్ మీద ఉంచితే అనిన రోజులు స్రననం
లేకుండా బట్లు మారిే, ఆఖ్రి రోజు మాతా్ం బిందులతో నీళ్ళళ, పర్పగు, ప్సుపు మరియు నలుగు తో స్రననం
చ్చయించార్ప.

• మెనారిు వచిేన సమయానిన ప్ంతులు గారికి చూపంచి మంచి ముహూరు ం అయితే అదృష్వంతులని, మంచి
ముహూరు ం కాకప్రతే అదృష్వంతురాలివి కావని, భవిషయతుు బాగోదని, మా త్లిల దండుు లు బాధప్డుతూ
ఎందుకు ఆ సమయంలో అయాయవని తిడుతూ త్రాేత్ పూజలు, శాంతి చ్చయించార్ప.

• కేవలం స్త్రేట్ి, గానుగు నూనె, ప్ప్పు, పర్పగు అననం “మట్ి మూకిడి” లో మాతా్మే పట్్టవార్ప.
• కొంత్మంది పలల లు నాకు ఫంక్ష్న్ చ్చయడం నాకు ఆనందంగా లేదని ఎందుకంట్ట మా ఆరియ క ప్రిసిితులు

బాగోక అప్పుచ్చసి నాకు ఫంక్ష్న్ చ్చయడం, త్ర్పవాత్ అప్పులు తీరేడానికి వార్ప చాలా ఇబబందులు ప్డాడ ర్ప.
• విదాయరిినులు త్మకు జరిగన మోనారిు అనుభవాలు చెబుతూ మాకు ముంద్ద మెనారిు గురించి తెలిస్వు

బాగుండేదని, లేనిప్రని మూఢనమాకాలు నమిా పలల లని ఇబబంది పట్డం సరికాదని మేము తెలుసుకునానము.
ఇక పై ఈ ప్రిసిితి మారాలని, మా చుట్ూ పా్కుల వారికి అవగాహన కలిుస్రు మని, అలాగే రేప్టి త్రానికి ఇలాంటి
మూఢనమాకాలతో ఇబబంది పట్మనానర్ప.
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Hygiene

ఋతుసా్రవం ప్రిశుభాత్ పై  పలల లకు ఉనన 
అభిపా్రయాలు

• రోజుకు ఒకుపూట మాతా్మే స్రననం  చ్చస్రు ము.
• వాష్ రూములో వాటర్ సరిగాగ  ఉండదు.
• వాష్ రూమ్ త్లుపులు సరిగాగ  ఉండని 

కారణముగా ఒకొుకు స్రరి ఓపన్ బాత్
చ్చస్రు ము.

• ఒకరి దుప్ుటల ఒకర్ప మార్పేకోవడం వలన 
చ్రా సమసయలు (దురదలు) ఎకుువగా 
వసుు నానయి.

• pads ప్డెయయడానికి సరై న dustbins ఉండవు. 

▪ హాస్ల్ లో చ్దువుకునే ఆడపలల లకు ఋతుశాావ ప్రిశుభాత్ అనేది చాలా
అవసరం అనే విషయానిన తెలుసుకునన త్ర్పవాత్ వాటికి సంబంధంచిన కొనిన
విషయాలు తెలియజేయడం జరిగంది

▪ ఋతుశాావ ప్రిశుభాత్ దిన్నత్ివం గా మే 28th అనే విషయం తెలియచ్చస్రు ము.
▪ Pad ఎనిన గ్ంటలకు మార్పేకోవాలి ఎలా ప్డెయాయలి ఎలా బదాప్రచుకోవాలి

తెలియచ్చసూు pad ను పా్తి 6 నుండి 8 గ్ంటల లోపు మార్పేకోవాలి pad
కొరకు పా్తేయకమెై న పౌచ్ ని వాడమని చెప్ుడం జర్పగుతుంది.

▪ రోజుకు ఎనినస్రర్పల స్రననం చెయాయలి ఎలాచ్చయాయలి పూయబిక్ట హెయిర్ ని ఎలా
remove చ్చసుకోవాలో తెలియచ్చస్రు ము.

▪ సరై న ప్దేతిలో లోదుసుు లను శుభాప్రచుకోకప్రతే వచ్చే infections ని
తెలియచ్చస్రు ము.

❖ పలల లకు ప్రిశుభాత్ గురించి చెపున త్ర్పవాత్, వాళ్ళళ చెప్పు
విషయం “జీవిత్ంలో ఆరోగ్యం లేకప్రతే ఎంత్ చినన గోల్
అయిన కూడా స్రధంచ్లేము అని తెలుసుకునానము.”
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యాక్ివిటి-3

Design your Dream Bathroom

.
బాత్ రూమ్ ని డిజెై న్ చ్చయమని ఒక

ఏక్ివిటిని ఇచాేము. ఈ ఏక్ివిటి దాేరా
వార్ప ఆరోగ్యంగా ఉండాలంట్ట ఏ ఏ
వసుు వులు వారి బాత్ రూమ్ లో
ఉండాలో గురిు ంచాలనేది పా్ధాన
లక్ష్యం.
దాదాపుగా అందరూ సేచ్ఛత్ కు
సంబంధంచిన అనిన అంశాలను
గురిు ంచ్గ్లిగార్ప



13

Nutrition పలల లు తీసుకునే ఆహారం పై   ఉనన అప్రహలు
• ప్ల్లల లు, అచుేలు తినడం వలన వై ట్

ఎకుువగా అవుతుంది
• బొప్రుయి తినడం వలన అధక రకు సా్రవం

అవుతుంది.
• గుడుడ తినడం వలన పీరియడ్స లో వచ్చే

రకు ం చెడు వాసన వసుు ంది.
• ఎగ్ లో చ్ందమామ తినడం వలల లావుగా

అవుత్యమా? ఫ్యయట్ పర్పగుతుందా?
• బొప్రుయి తినడం వలన అవసరం లేని

గ్రాానిన ప్రగట్కోవచాే?

➢ హాస్ల్ లో పలల లకు మంచి డెై ట్ ఫుడ్స ఉంటంది
అనుకుంటనానము కానీ పలల లు ర్పతుసా్రవ సమయంలో
తీసుకోవలసిన ఆహరం ప్టల చాలా అప్రహలు ఉంటనానయి.
దీని వలన ప్రషకాహారo తీసుకోవడం మానేసి, అనారోగాయలకు
గురి కావడం, రకు హీనత్కు లోను అవేడం లాంటివి
జర్పగుత్యయి.

➢ జంగ్ ఫుడ్స వలల వచ్చే అనరిాలు తెలియచ్చసుు నానము.

➢ ఎటవంటి అప్రహలు ఉనానయో తెలుసుకుని, దానిని
తొలగంచాలనే ఉదే్దశయంతో ఫుడ్స చార్్ అనే ఈ యాక్ివిటి
చ్చయించాము. వారికునన అప్రహలు అనిన తొలగంచి అనిన
తినాలని సూచించాము.
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Superstitions పలల లకు ఋతుసా్రవం పై  ఉనన 
మూఢనమాకాలు

• ఎవరికై నా నెలసరి వచిేనప్పుడు మన
జుట్ని దువిే ఎకుడెై నా ప్డేస్వు అది నెలసరి
వచిేనవాళ్ళళ తొకిునా, త్యకిన మన జుట్
ఊడిప్రతుందని అని ఎందుకు
అంటార్ప?

• మనం పులల ముకులిన కాని, కొమా రకులిన
మెచూయర్ అయినపుడు విరవకూడదని,
విరిస్వు పలల లు పుట్ర్ప అని ఎందుకు
అంటార్ప?

• పీరియడ్సి సమయం లో ప్రయడ్సి బయట
ప్డేస్వు దానిన ప్రము సెాల్ చూసి మనకి
శాప్ం పడుతుంది అంటార్ప నిజమా?
కాదా?

సెై న్ి Vs మూఢనమాకాలు - చ్రే

ఋతుసా్రవం అనగానే ఎవేరి మదిలో అయిన మెదిలేవి – మూఢ నమాకాలే.
సంపా్దాయం అనే ప్పర్పతో ఆడవారిని అవమానించ్డం, సరిఅయిన ఆదరణ

లేకప్రవడం, మంచి ఆహరం, అనిన విధులను చ్చయనివేకప్రవడం లాంటివి

వాటిని ఖ్ండించ్డం ఎంతో అవసరం. నమాకం – మూఢనమాకం మధయ
గ్ల వయత్యయసం గురించి పూరిు వివరణ ఇచాేము. మూఢ నమాకం అని

తెలిసినా సరే, దానిని భయంతో ప్రటించ్చ వారిని, “ఎందుకు?” అనే పా్శన

దాేరా త్మని త్యము పా్శ్నంచుకుంటూ, నిజానిన వత్కమని సూచ్న

చ్చస్రము.
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• .

Sex Determination

▪ స్త్రీ  గ్రావతిగా ఉననప్పుడు పుట్బోయ్య బిడడ  ఆడ మగ్ అనేది ఆడవాళ్ళపై ఆధారప్డి ఉండదు 
మగ్వాళ్ళపై ఆధారప్డి ఉంటంది.

▪ మన శరీరంలో కణాలలో స్త్రీ లలో 23 పుర్పషులలో 23 జత్ల కాోమోజోములు ఉంటాయి.
▪ పుర్పషులలో XY  మరియు స్త్రీ లలో XX కాోమోజోములు ఉంటాయి.
▪ XX తో Y కలిస్వు  మగ్పలల లు X కలిస్వు  ఆడపలల లు పుడత్యర్ప అని వివరించ్డం జరిగంది. 

❖ అందరూ ఇంటరీాడియట్ స్ూడెంట్ి కావటం వలన Sex determination గురించిన అవగాహన 
ఉంది



CSA Questionnaire 
Statistics

• 90% మంది పలల లకు CSA అంట్ట ఏంట్ల 
అవగాహన ఉంది

• 13% మంది పలల లు వారి పై  అబ్యయస్ 
జరిగందని తెలిప్రర్ప

➢ Child Sexual Abuse గురించి పలల ల అవగాహనా సి్రయిని
తెలసుకునేందుకు ఒక పా్శానవళి ని రూపందించి వారి అభిపా్రయాలను
స్వకరించాము

➢ Child Sexual Abuse & Child Sexual Exploitation మదయ ఉనన
వయత్యయస్రనిన వివరించాము

➢ Vicitim blaming ని మానుకోమని సుచించాము

➢ ఎటవంటి ఇబబంది అనిపంచినా వంటనే దానిని report చ్చయడం ఎంత్
అవసరమో తెలిప్రము

➢ POCSO act & 1098 Childline. గురించి వివరించాము

➢ SHORT FILM REVIEW దాేరా అవగాహన కలిపంచాము

16
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బాలయ వివాహాల పై  పలల ల అభిపా్రయాలు 
• అమాాయి Mature అయితే పదేది అయియంది 

ఇక పళిల  చ్చస్వయవచుే
• ఇంట్లల  ఎకుువ మంది సంత్యనం ఉండడం
• బంధువులలో వరసెై న వాళ్ళళ ఉండడం
• అమాాయిలు పా్పమ అంటూ తిరగ్డం
• చిననవయయసు లో పళిల లు చ్చయడం వలల

ఆడపలల ల భవిషయత్ ప్రడెై ప్రతుంది అని
తెలిసినకుడా పదేవాళ్ల మాటలకూ త్ల
వంచ్క త్ప్ుడం లేదు.

• మాకు తెలిసిన మాతో చ్దువుకునన
అమాాయి ఇష్ం లేక ప్రయిన బలవంత్ంగా
పళిల చ్చస్రర్ప కానీ ఇప్ుడు అనారోగ్యంతో
చాలా భాద ప్డుతుంది.

➢బాలయ వివాహాలు అనే అంశంపై పా్తీ ప్రఠశాలలో చ్రే జరిప్రము

➢కొనిన మూఢ నమాకాలు ఉననప్ుటికీ, దాదాపుగా పలల ందరూ బాలయ
వివాహాలు త్ప్ుని తెలిప్రర్ప

➢బాలయ వివాహాలు చ్చసుకోవడం వలన కలిగే అనరాయ లను కూడా చాలా
చ్కుగా విఅరించార్ప

➢వార్ప చెపున అంశాలకు జోడించి బాలయ వివాహాల వలన జరిగే మరినిన
అనరాయ లను early pregnenecy, అప్రిణిత్ శ్శువు కు జనా ను ఇవేడం,
రకు హీనత్, అందమయిన బాలాయనిన కోలోప్రవడం, ఆరియ క సేత్ంతా్ం
లేకప్రవడం అనే విషయాలు తెలిప్రము

➢బాలయ వివాహాలు చ్ట్ రీత్యయ నేరమని, ఎటవంటి శ్క్ష్లు ప్డత్యయో
వివరించాము

CHILD MARRIAGES17



18 Phase 1 Revision – Through Role Play Activity

➢ Phase – 1 చెపున అంశాలను పలల ల దాేరానే పునఃచ్రణ చ్చస్వలా రోల్ ప్పల యాక్ివిటి ని ఎంచుకునానము

➢పలల లని గ్రు పులుగా విభజంచి, ఒకొు గ్రు పుకి ఒకో అంశం ఇచిే చినన డాామా దాేరా సంద్దశానిన ఇవాేలని సూచ్నలు
అందించాము

➢ పా్తీ అంశానికి పలల లు ఎంచుకునే ప్రతా్లు కాని, వారి ఆలోచ్నలు కాని, అభిపా్రయాలు కాని, జట్ ప్ని చ్చయడం లో
కాని అనిన ప్రఠశాలలు చాలా చుర్పగాగ ప్రల్గగ నటం జరిగంది

➢మూఢ నమాకాలను తొలగంచ్డం లో కాని, నాయకత్ేం వహంచ్డం లో కాని, సృజనాత్ాకత్ను మరింత్
మెర్పగుప్ర్పచుకోనుటకు ఇదొక మంచి వేదిక గా మేము భావిసుు నానము



SKITS



కౌమార దశ పై  పలల లకు ఉనన 
అభిపా్రయాలు

• ఈ దశలో కి చ్చర్పకోవడమంట్ట పదేదానిన 
అయిప్రయానని అరయ ం

• అబాబయిలను చూడాలని, మాటాల డాలని 
అనిపసుు ంది

• చ్దువు త్ప్ు అనినటి పై  ఆశకిు  ఉంటంది
• సేంత్ గురిు ంపు ఉండాలని 

కోర్పకుంటాను
• నా గోల్ి రోజుకొకటి మార్పేకుంటాను
• ఎకుువ స్వపు అదేం ముందు ఉండాలని 

అనిపసుు ంది.

➢కౌమార దశ గురించి ముందుగా వారికేం తెలుసో,
అభిపా్రయాలను అడిగ తెలుికునానము

➢ పా్కున చెపున విధంగా రకరకాల అభిపా్రయలు, వారి
ఇబబందులు వివరించార్ప

➢స్రధారణంగా ఈ దశ లో అందర్ప త్ప్ుటడుగులు వేస్రు రాన్న,
చాలా జాగా్త్ు , నియంతా్ణ అవసరమని అందర్ప భావిస్రు ర్ప+

➢కాని, ఈ దశ జీవిత్లో ఎంత్ ముఖ్యమయినద్ర, ఆ దశలో
ఉండే అవకాశాలు, సమయం మరియు ఉత్యిహం మరే దశలో
ఉండవని

➢కౌమార దశను అరయ ం చ్చసుకుంట్ట సరిప్రతుందని, ఆలోచ్నల
పై నియంతా్ణ కనాన , కౌమార దశకు సంసిదేత్ చాలా
అవసరమని సుచించాము

Understanding Adolescence - Discussion
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21
Healthy Day  

➢ ఆరోగ్య కరమయిన ఎదుగుదలకు, జీవన శై లికి ఈ
8 hours principle ని ప్రటించాలని సుచించాము

➢ కౌమార దశలో వచ్చే మానసిక మార్పులు అత్యంత్
స్రధారణ మయినవని, నువ్వేక వయకిు గా ఎదగాడానికి
తోడుడత్యయని, అయితే నువుే తీసుకునే నిరణ యం ప్యినే
నీ జీవిత్ంలో జరిగే త్ర్పవాతి సంఘటనలు ఆధారప్డి
ఉంటాయాని తెలిప్రము

➢ ఈ 8 hours principle కనుక మీరితే (మంచి కయిన,
చ్చడుకయినా) సరే అది ఆరోగ్యం పై తీవా పా్భావానిన
చూపుతుందని సుచించాము



22
Beauty Consciousness  

నీ శరీరం లో కాని, స్రమరాయ యలలో 
కాని ఏదయినా మార్పు 

చ్చసుకోవాలని అనుకుంట్ట ఏమి 
మార్పేకుంటావు?

• పడుగాగ  అవాేలని
• తెలల గా మారాలని
• లావుగా అవాేలని
• సననగా అవాేలని

➢ నీ శరీరం లో కాని, స్రమరాయ యలలో కాని ఏదయినా మార్పు
చ్చసుకోవాలని అనుకుంట్ట ఏమి మార్పేకుంటావు? అనే పా్శన తో
చ్రే మొదలు పడత్యము

➢ పా్కున చెపున విధంగా అనేక అభిపా్రయలు పలల ల నుండి
వచాేయి, కాని దాదాపుగా అందర్ప పలల లు కూడా వారి బాహయ
సందరాయనిన మెర్పగుప్రచుకునే అంశాలనే చెప్రుర్ప, అంట్ట
అరయ ం ఎవేర్ప వారి శరీరం ప్టల , ఆకారం, చ్రా సందరయం ప్టల
ఆనందంగా లేరని.

➢ఈ అభిపా్రయానిన నుండి పలల లని బయటకి తీసుకువచ్చే
పా్యత్నం చ్చస్రు ము, శారీరక సందరయం వలన గౌరవం లేదా
మన విలువ పరగ్వని, మన స్రమరాయ యలు పంచుకోవడం
అవసరమని సూచిస్రు ము

➢ అందం కంట్ట వయకిు త్ేం గప్ుదని , అబేుల్ కలం లాంటి
ఉదాహరణలు ఇచాేము



స్వనహతుల పై  పలల లకు ఉనన అభిపా్రయాలు
• “కాల సులో కొంత్ మంది ఎపుడు అలల రి చ్చసూు  

ఉంటార్ప
• నాకు ఇష్ం లేకప్రయినా ఫా్ండ్సి వలన 

ప్రీక్ష్లలో చూసి రాస్రు ను
• మా ఫా్ండ్స ఎలాంటి డాెస్ కొనుకుుంద్ర నాకు 

అలాంటిద్ద కావాలని అనిపసుు ంది

➢హెై సూుల్ సి్రయిలో ఉండే స్వనహం చాలా
విలువయినదని, స్వనహం లో మంచి చెడు ఉండవని
సూచించాము

➢ఈ వయసులో స్వనహతులు, చుట్ూ సమాజం నుండే
ఎకుువ విషయాలు నేర్పేకోగ్లుగుత్యమని గుర్పు చ్చస్రము

➢ స్వనహతుల నుండి ఒతిు డి ఉండటం సహజమని,
కాకప్రతే ఆ ఒతిు డి వలన మనం తీసుకునే నిరణ యం మన
భవిషయతుు కు కాని, జీవిత్ంలో కాని ఎటవంటి పా్భావం
చూపుతుంది అనే విషయం ప్టల మనం అవగాహన కలిగ
ఉండాలని సూచించాము

➢కాల సులో అందర్ప కలిసి మెలసి ఉండాలని, జట్ ప్ని
చ్చయాలనీ సూచించాము

Friends
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➢ఈ వయసులో ఆకరష ణ అనేది చాలా సహజమయిన విషయమని సూచించాము.

➢హారోానల పా్భావం వలన ఇది జర్పగుతుంది, అవత్లి వయకిు పై ఒక సహజమయిన ఆకరష ణ ఏరుడుతుంది, సమ
వయసుుల పా్భావం కాని, త్లిల త్ండుు ల తో దూరం ఏరుడటం కాని ఈ బంధానిన/ఆకరష ణ ను
కొనస్రగంచ్డానికి కారణం అవుత్యయి అని తెలిప్రము

➢కాని హదేు దాటినా ఆకరష ణ వలన కలిగే నష్్టలను దృష్్టలో ఉంచుకోవాలని సూచించాము

➢కొనిన స్రర్పల ఈ ఆకరష ణ same gender మీద కూడా కలిగే అవకాశం ఉందని, ఇది కూడా సహజంగా
ఏరుడింద్ద అని తెలిప్రము

➢ Healthy day ని కోలోువడం, STI’s మరియు unwanted pregenency వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిప్రము

➢Phase – 1 చ్చసినప్పుడు స్త్రకాట్ బాక్టి దాేరా వచిేన పా్శనలకు సమాధానాలు తెలిప్రము

Love Vs. Attraction 
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Parents

➢మీర్ప కౌమారదశకి వచిేన త్ర్పవాత్ త్లిల దండుు లు మీతో
ఎలా ఉంటనానర్ప అని అడిగనప్పుడు వారి అభిపా్రయలు
తెలప్డానికి ఏమాతా్ం ఆలోచించ్లేదు ఇంచుమించు ఇవే
అందర్ప పలల లు చెప్రుర్ప

➢వీరి అభిపా్రయాలను గౌరవిసూు నే, వారికునన కొనిన
వయతిరేక భావాలని తొలగంచ్చ పా్యత్యనలు చ్చస్రము

➢కౌమారదశ లో వచ్చే మార్పులు వారికి తెలుసు కాబట్ి
మన మీద పా్పమ కొదేి జాగా్త్ు లు చెబుత్యర్ప అలాంటివి
లేకుండా ఉండాలంట్ట మీర్ప ఎకుువ సమయం వాళ్ళతో
మాటాల డండి. మీకు త్లిల దండుు లకు మధయ దూరం
పరగ్కుండా చూసుకోండి

➢మనలిన అధకంగా పా్పమించ్చది మన త్లిల దండుు లే, మన
Safest place మన ఇలేల అని తెలిప్రము

త్లిల దండుు లపై  పలల లకు ఉనన 
అభిపా్రయాలు

• మెచూయర్ అయినప్ుటి నుండి బయట 
తిరగ్వదేు, మగ్వాళ్ళతో
మాటాల డవదేు

• స్వనహతులతో ఎకుువగా మాటాల డవదేు
• పా్తి దానికి అనుమానంగా 

మాటాల డత్యర్ప
• నచిేనటల  త్యారవేనివేర్ప
• ఎప్పుడు చూసినా చ్దువు అంటార్ప



➢ఈ చ్రేలో పలల లు చాలా ఉత్యిహంగా ప్రల్గగ ంటనానర్ప

➢వారి అభిపా్రయలు తెలప్డానికి చాలా ఉత్యిహం
చూపసుు నానర్ప

➢అయితే, చాలా మంది ఈ అంశం ప్టల స్రనుకూల
దృకుధం తో ఉనట్ మాకు అనిపంచ్లేదు

➢ఎకుువ నష్్టలే ఉంటనానయి అనే అభిపా్రయాలే
ఎకుువగా వినిపంచాయి

➢వీరి అభిపా్రయాలను గౌరవిసూు నే, వారికునన కొనిన
వయతిరేక భావాలని తొలగంచ్చ పా్యత్యనలు చ్చస్రము

➢Social Media & Technology వలన ఉండే లాభాలను
వివరించి, మంచి వై పు నిలబడితే ఎటవంటి
దుు సురయోజనాలు ఉండవని సుచించాము
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Social Media & Technology Impact Social Media & Technology 

Impact
పై  పలల ల అభిపా్రయాలు

• వీటి వలన యువత్ ప్రడయిప్రతునానర్ప
• ఎప్పుడు చాటింగ్ లో 

నిమగ్నమయిప్రతునానర్ప
• సెల్లీ తీసుకోవడం కోసం పా్రణాలను 

కూడా లెకు చ్చయడం లేదు
• గేమింగ్ app వలన చ్నిప్రతునానర్ప
• దూరంగా ఉనన మనుషులు 

కలుసుు నానర్ప
• చాలా ఇనీరేాషన్ తెలుసోు ంది



✓ఇంట్లల ఆరియ క ప్రిసిితో, లేదా మరికేందయినా ఇబబంది వలన్న చ్దువు అప్రదేని సుచించాము

✓ఇదొక డిగా్ర కాని, ఏదొక నెై పుణాయనికి సంబందించిన కోర్ి కాని చ్చయకుండా పళిల చ్చసుకోవదేని సుచించాము

✓పా్తి ఆడపలల కు ఆరియ క సేత్ంతా్యం అనేది ఉండాలి అప్పుడే భవిషయతుు లో ఎలాంటి ప్రిసిితులు వచిేన ఎదురోుగ్లరని
సూచించాము

✓అబాబయికి అమాాయికి శారీరక ప్రమయిన వయత్యయస్రలు త్ప్ు, ఇదేర్ప సమానమేనని, సమన హకుులు ఉనానయని,
ఏ రంగ్ం లో అయినా సరే ఆడపలల రాణించ్ గ్లదని సుచించాము

Importance of Girl Education27



1) ర్పతుసా్రవ రకు ం చెడు రకు ం, ఏది
త్యకరాదు

2) కౌమార దశ లో చాలా జాగా్త్ు గా
ఉండాలి

3) అందంగా కనప్డటానికే పా్రముఖ్యత్
ఇస్రు ము

4) ఇంట్లల ఆరియ క ప్రిసిితి ని బట్ి బాలయ
వివాహాలు చ్చసుకోవచుే

5) ఆడపలల లు , మగ్ వాళ్ళతో సమానం
కాదు

1) ఋతుసా్రవం అప్వితా్ం కాదు, అనిన
ప్నులను చ్చసుకోవచుే .

2) కౌమార దశను అరయ ం చ్చసుకోవడం
అవసరం

3) బాహయ సందరయం కనాన స్రమరాయ యలు
పంచుకోవడం అవసరమని
తెలుసుకోగ్లిగాను

4) ఎటవంటి ప్రిసిితి ఉనాన సరే, బాలయ
వివాహాలు చ్చసుకోకూడదు

5) ఆడపలల లు అనిన రంగాలోల రాణించ్గ్లర్ప.
ఆరియ క స్రేత్ంతా్యం చాలా అవసరం

28
BEFORE & AFTER
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Students’ Feedbacks
ర్పతుసా్రవ సమయం లో తీసుకునన జాగా్త్ు లు మాకు తెలిస్రయి. ఆడపలల ల విషయంలో జరిగే లెై ంగక వేధంపుల కోసం,
1098 కి call చెయాయలని బాలయ వివాహాలు చ్చయకూడదని, ఒకవేళ్ మా ఫా్ండ్సి కి అలా జరిగతే వంటనే 1098 కి కాల్ చ్చస్రు ను
- శై లజ, 1st Inter

పీరియడ్సి టై ం లో వచ్చే blood మంచి blood అని తెలుసు గాని ఎందుకు మంచిద్ర తెలియదు. కాని ఈ పా్రగాాం త్ర్పవాత్
ఎందుకు మంచి రకు మో తెలిసింది - ప్రవని, 1st Inter

మీర్ప చెపున టాపక్టి అనిన నేను నేర్పేకుంట్ట నేను future లో చాల ఆరోగ్యంగా ఉండవచుే. పలల ల ప్టల జరిగే abuse మరియు
Child arriages ని నేను అరికట్డానికి పా్యతినంచాలనే inspiration నాకు కలిగంది. మాకు చెపునటల గా పా్తి సూుల్ కి
మరియు colleges కి వళిల చెప్రులని ఆశ్సుు నానను - కృప్ర ఏంజెల్, 1st Inter

నేను మొదట్లల పీరియడ్సి లో వచ్చే రకు ం ని చెడు రకు ం అనుకునేదానిని కాని మీర్ప చెపున ఈ కాల సు వినన త్ర్పవాత్ అది చెడు
రకు ం కాదు మంచి రకు ం అని తెలిసింది. Good touch మరియు Bad touch, Child Abuse మరియు Exploitation గురించి
వివరంగా తెలిసింది - ప్రవని సుపా్జ , 1st Inter

మా ఫా్ండ్స కి చినన వయసుిలో పళిల జరిగంది. ఈ కాల సు నేను ముంద్ద విని ఉంట్ట మా ఫా్ండ్స కి అనాయయం జరగ్కుండా 1098
కి కాల్ చ్చస్వదానిన. ఇప్ుటి నుండి నాకు తెలిసిన వారిలో ఎవరికీ ఈ అనాయయం జరగ్కుండా చూసుకుంటాను
- ష్టరోన్ రోజా, 1st Inter



30

Students’ Feedbacks
మన ఎదుర్పగా త్ప్పు జర్పగుతుంట్ట ధై రయంగా నిలబడాలని, ఆడవాళ్ళళ ఏ విషయంలోనూ త్కుువ కాదని నేను ఈ పా్రగాాం దాేరా
నేర్పేకునానను. ఇలాంటి టాస్్ లు మా లాంటి విదాయర్పయ లకు చాలా చాలా అవసరం - సత్యవేణి , 1st Inter

ఫోన్ ఉప్యోగంచ్డం వలన కాదు మనుషుయలు ప్రడయిప్రయ్యది ఫోన్ ని సరియై న ప్దయ తిలో ఉప్యోగస్వు చాలా లాభాలు
ఉనానయి. కాబట్ి ద్దనినెై న మనం ఉప్యోగంచుకునే విధానం బట్ి result ఉంటంది అని ఈ కాల సు దాేరా తెలిసింది -
పా్మీల, 1st Inter

నాకు చాలా హాయపీ అనిపంచింది SSS పా్రగాాం దాేరా PCT సంసి మాకు చాలా ఉప్యోగ్కరమెై న విషయాలు తెలియచ్చస్రర్ప. కొనిన
activities దాేరా మాలో ఉనన భయాలను ప్రగట్ి మిమాలిన చాలా active గా ముందుకు తీసుకళ్ళళర్ప. అంతే కాదు
మూఢనమాకాలను వదిలిపట్ి సెై నుి ని నమాాలని తెలుసుకునానను - భవాని, 1st Inter

మీర్ప ఈ రోజు చెపున విషయాలు మా నడవడిక ను, మా ఆలోచ్నలను చాలా మార్పస్రు యి అని ఖ్చిేత్ంగా చెప్ుగ్లను. దీని దాేరా
అందర్ప మార్పత్యర్ప అని చెప్ులేను కాని నేను మట్ికి పూరిు గా మారడానికి పా్యతినస్రు ను. ఈ వయసుిలో చెడడ ఆలో చ్నలు
రావడం సహజమే కాని వాటిని ఎలా కంటా్లల్ చెయాయలి అనేది తెలుసుకునానను. మా ప్పరంట్ి కి మేము దూరంగా ఉనానమంట్ట
వాళ్ళళ మా మీద ఎంత్ నమాకానిన పట్కుంటారో మీర్ప చెప్పు విషయాల దాేరా గా్హంచి నా చ్దువు మీద దృష్్ట పట్ి భవిషయత్ కోసం
ఆలోచిస్రు ను - దివయ శా్ర, 2nd Inter

పీరియడ్సి గురించి ఆడపలల లకు మాతా్మే కాకుండా మగ్ పలల లకు కూడా తెలియాలి అనే ఆలోచ్న మాకు చాలా బాగా నచిేంది -
గ్ంగా భవాని, 1st Inter



Special activities

❖ Share your menarche Experience activity లో 
భాగ్ంగా పలల లతో ప్రట  టీచ్ర్ి కూడా  వాళ్ళ 
అనుభవానిన తెలిప్రర్ప.   

31

❖ CSA & SSS పా్శానవళి ని పలల లతో ప్రట టీచ్ర్ి కూడా 
ఆసకిు  గా పూరిు  చ్చయడం జరిగంది.  
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Students creativity work



Night stay Observations pics

33
మేము కొనిన హాస్ల్ లో నెై ట్ స్్వ చ్చసినప్పుడు  పలల లు హాస్ల్ లో ఎలా ఉంటనానర్ప ఎటవంటి ఫుడ్స తింటనానర్ప వాష్ 
రూమ్ి ఎలా ఉనానయి అని గ్మనించ్డం తో ప్రట వాళ్ళతో వాళ్ళ dormitory లో గ్డప్డటం వలన చాలా ఓపన్ గా 
మాటాల డటం జరిగంది 
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ప్ంపణిస్వేచ్ఛ చ్చతి పా్తి 

కౌమారదశలో ఆడపలల లోల వచ్చే శారీరక మరియు మానసిక మార్పులు వివరిసూు ,
ఋతుసా్రవం అనేది ఎందుకు, ఎలా జర్పగుతుంది మరియు ఎవరికీ చెప్పుకోలేని
పా్శనలకు డాక్ర్పల దాేరా సమాధానాలతో పందుప్రచిన “స్వేచ్ఛ చ్చతి పా్తి” ని పా్తి
ఆడపలల కు అందించ్డం జరిగంది. ఈ పుసు కం పా్తి అమాాయికి ఒక Life Time Gift లా
ఉంటంది.

Sanitary Napkin Packet
ర్పతుసా్రవ సమయంలో అప్రిశుభామెై న బట్ వాడడం వలల వచ్చే ఇబబందులు
తెలియజేసూు , అనవసర ఖ్ర్పేలు మాని మనలిన ఆరోగ్యంగా ఉంచ్చ ప్రయడ్స వాడాలని, అది
కొనుకోువడానికి సిగుగ ప్డకూడదని సూచించి వారికి ఒక Sanitary Napkin Packet
అందించ్డం జరిగంది.

Leadership Badge

నాయకత్ేం యొకు పా్రముఖ్యత్ను వివరిసూు , ఈ కారయకామంలో ఉత్యిహంగా
ప్రల్గగ నన వారికి Leadership Badge పట్ి వారిని పా్రత్ిహంచ్డం జరిగంది.

Incentives
కారయకామంలో ఏక్ివిటీ లలో ఉత్యిహంగా ప్రల్గగ నన పలల లందరికి బహుమతులు ఇవేడం జరిగంది .
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కొనిన హాస్ల్ి లో మేము గ్మనించిన అంశాలు

❑ పలల లు వాష్ రూమ్ి అసిలు బాలేదు పలల లకు పట్ ఫుడ్స కూడా బాలేదు

❑ వాష్ బ్జష్టన్ దురాేసన వసుు ంది. Evening 6 pm కి  భోజనం పట్డం వలన నెై ట్ 11 pm వరకు 
ఉండలేకప్రతునానము ఆకలి వేసుు ంది అని పలల లు చెబుతునానర్ప. Running water సమసయ ఉంది.

❑ Night campus అంత్య పలల లు తిర్పగుతూనే ఉంటనానర్ప వారి దగ్గ ర చూసుకోవడానికి ఎవేర్ప ఉననటల  లేర్ప

❑ 6 గ్ంటలకు భోజనం పడుతునానర్ప study hours త్రాేత్ బట్లు ఉత్కడం వాళ్ళ ప్నులు చ్చసుకుని ప్డుకునే 
సరికి 12 అవుతుంది చాలా ఆకలితో ఉంటాము అని పలల లు చెప్ుడం గ్మనించాము. 

❑ పలల ల timings అసిలు బాలేదు

❑ పలల లకి పట్ భోజనం ముదేలాగా ఉంది.  Night stay చ్చసిన PCT  Staff కి morning మిగలిప్రయిన వాసన 
వచిేన రై స్ పట్ార్ప.

❑ పలల లను చ్లిగాలిలో బయట మంచులో కూరోేబ్జట్ి టీచ్ర్ి మాతా్ం లోప్ల కాల స్ రూమ్ లో కాల సులు 
నిరేహసుు నానర్ప

❑ అమా ఒడి ప్నులనీన పలల లతో చ్చయిసుు నానర్ప వాళ్ళకు నిదా సరిప్రక నీరసం వసుు ంది అని చెబుతునానర్ప.

❑ Same gender సమసయ ఉంది.

❑ పలల లు ఒక పూట మాతా్మే స్రననం చ్చసుు నానర్ప టై ం సరిప్రవడం లేదు and water problem ఉంది.

❑ P.T పలల లిన కొడుతునానర్ప.

❑ హెల్ు  సమసయలు ప్ట్ించుకోవడం లేదు.
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చితా్మాలిక
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For More Details

Swechha Team

Ph: +91 82477 77129

Email: pctswechha@gmail.com

Website: padalacharitabletrust.org
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