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1. విద్యా వ్ావ్స్థ లో లోపాలు (Loopholes in Education System)

• విద్ా, గెలుపు అనే వాటికి అరా్ధలు పూర్తి గా మార్తపోవ్డం 
• పాఠశాల స్థథ యి లోనే ఆత్మ న్యానత్ భావ్న
• చదువుని భారంగా, కష్ట ంగా, శిక్షగా అనుకోవ్డం
• జీవిత్ం గెలవ్డానికి కావాల్సిన జీవ్న నై పుణ్యాల మీద్ అవ్గాహనా లేమి  

• కౌమార బాల్సకలకు  శారీరక, మానసిక ఎదుగుద్ల పై  స్రై న స్పష్ట త్  
లేకపోవ్డం

• లక్షాం అవ్స్రత్ తెల్సయక పోవ్డం
• అందుబాటులో ఉనన career అవ్కాశాల పై  స్రై న అవ్గాహన లేకపోవ్డం
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2. స్ంపూరణ  అభివ్ృదా్ధ ( Holistic Development )

పై న తెల్సపిన స్మస్ాలన్నన ఒక ద్యని పై ఒకటి ముడిపడడ వే. విడి విడిగా ఒక్కొకొ స్మస్ాని పర్తష్ొర్తంచే కనాన అనినంటిని ఒకేస్థర్త

పర్తష్ొర్తంచడం తేల్సక. అటువ్ంటి ఒక పర యత్నమే SSS పోర గార ం.

❖ స్వీయ అవ్గాహన ద్యీర్ధ నాలో ఉనన బలాలు, బలహీనత్లు, నాకునన అవ్కాశాలు, అవ్రోధాలు ఎలా తెలుసుకోవాల్స? స్హానుభూతి

కి, స్థనుభూతి కి ఉనన తేడా ఏంటి? ఎవ్ర్తతో ఎలా మెలగాల్స? నా స్మస్ాలను నేనే ఎలా పర్తష్ొర్తంచుకోవాల్స?

❖నా ఆస్కిి కి, పర తిభకి త్గ్గ లక్షాం పటుట కోవ్డం ఎలా? పర తీ వ్ృతిి కి ద్యని పార ముఖ్ాత్ ఉంద్ధ, నాకిష్ట మెై న రంగానిన ఎంచుకుని ద్యనిలో

ఎద్గాలంటే నాకు ఉండాల్సిన ఉపాధి నై పుణ్యాలు ఏమిటి? పాఠశాల స్థథ యి ద్యటే లోపే వాటిని ఎలా నేర్చుకోవాల్స?

❖నా జీవిత్ంలో ఆనంద్ సూచిక (Happiness Index) బాగుండాలంటే ద్యనికి కావాల్సిన జీవ్న నై పుణ్యాలు ఎలా పంపంద్ధంచుకోవాల్స?

❖ నేను ఆడపిలల గా పుట్ట డం నా అద్ృష్ట ం. ర్చతుస్థర వ్ పర్తశుభర త్, స్రై న ఆహారపు అలవాటుల , శారీర్తక, మానసిక ఆరోగ్ాం నా బాధ్ాత్.

వీటిని స్కర మంగా ఎలా నిరీర్తి ంచాల్స? అంద్ర్తకీ ఆద్రశంగా ఎలా నిలవాల్స?

ఇలాంటి పలు విష్యాల మీద్ అవ్గాహన కల్సపంచి విద్యార్చథ లకు స్ంపూరణ అభివ్ృది్ధ ద్ధశగా మారగ నిరి్దశం చేయడమే SSS పోర గార ం పర ధాన

లక్షాం.
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3. SSS Programme - Contents

SSS Programme

sET
(Student 

Empowerment 
Training)

Life Skills, 
motivation & 
leadership

SETHU
(a bridge for your 

career)
Career , training & 
employMENT options 

after 10th class

Swechha
(adolescent 

health education 
for girls)

Menstrual hygiene 
& emotional 

changes
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4. Impact in Numbers – Our Reach so far (2018-2019)

2 States 5 Districts
60 Schools 

8500 

Students

360 

Sessions

1000+  

hours

550+ 

Leaders
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5. Three Goals
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•Goal 1 – Life Skills (SET)

పర పంచ ఆరోగ్ా స్ంస్థ  పర తిపాద్ధంచిన 10 అతి ముఖ్ామెై న జీవ్న 
నై పుణ్యాలపై  అవ్గాహన. 

1. Self Awareness

2. Empathy

3. Coping With Stress

4. Coping with 

Emotions

5. Effective 

Communication

6. Interpersonal 

Relationships

7. Critical thinking

8. Decision Making

9. Problem Solving

10. Creative Thinking

Emotional Skills

Social Skills

Thinking Skills

విజా్ఞనం, నై పుణ్ాం 
మర్తయు ఆలోచనా వై ఖ్ర్త

ఏద్ధ ముందు? 
ఏద్ధ వనుక?
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• Goal 2 – Career Guidance (SETHU)

లక్షాం పై అవ్గాహన కల్సపసూి , త్మకి ఇష్ట మయిన రంగ్ంలో ర్ధణంచడానికి వార్తకి ద్యర్తని చూపిసూి ,

చదువును ఒతిి డిగా భావించకుండా ఉత్సిహంగా చద్ధవేలా పోర త్ిహంచడం. ఆరా్తక ఇబబందుల వ్లన

ఉననత్ చదువులు ఆపనవ్స్రం లేద్ని, మా లాంటి స్ంస్థ లు ఉనానయని భరోస్థ ఇసూి , 80 కి పై గా కెరీర్సి

ను పర్తచయం చేయడం.

• Nettur Technical Training

• Central Institute of tool 

designing

• Polytechnic

• Agriculture

• IIIT

• Intermediate

• ITI

• Special Diploma

• Distance Education

• Skill Development 

Programme

• Govt Jobs, and More …….

Career Opportunities 
After 10th Class
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• Goal 3 – Adolescent Health Education (SWECHHA)

స్మాజంలో ఇపపటికీ ఋతుస్థర వ్ం పై పాతుకుపోయి ఉనన మూఢ నమమకాలను పారద్రర లుతూ,

ఆడపిలల లోల పటుట ద్ల, స్థధించాలనన త్పన ఎకుొవ్ని, ఈ రోజు కౌమార ద్శ పిలల లు ఎంత్ ఆరోగ్ాంగా,

ఉలాల స్ంగా ఉంటారో, ర్దపు కుటుంబాలు, స్మాజం కూడా అంతే ఆరోగ్ాంగా, ఉలాల స్ంగా ఉంటుంద్ని

గుర్చి చేసూి వార్తలో ఆత్మ సై్థర్ధానిన నింపే పర యత్నమే ఈ స్వీఛ్ు.

• కౌమార ద్శ లో శారీరక మార్చపలు
• ఋతుచకర ం
• పర్తశుభర త్
• ఆహార నియమాలు
• ర్చతుస్థర వ్ స్ంబంధిత్ అపోహలు, 

స్మస్ాలు, స్మాధానాలు

• కౌమార ద్శ లో మానసిక మార్చపలు
• త్ల్సల ద్ండ్రు ల పార ముఖ్ాత్
• స్మవ్యసుొల పర భావ్ం
• అంద్ం పై  శర ది్
• టెకానలజీ పర భావ్ం
• జీవ్న నై పుణ్యాలు

PHASE 1 PHASE 2

10



6. కార్ధాచరణ్ ద్యీర్ధ అభాస్నం - Learning Through Activity

కార్ధాచరణ్ ద్యీర్ధనే పిలల లు విష్యాలు పూర్తి గా అవ్గ్త్ం చేసుకుంటార్చ అనే ఉది్దశాం తో, కాల సు చెపేప
విధానం లో వివిధ్ రకాలుగా వార్తని పూర్తి గా ఇనాీల్వీ చేయడం జర్చగుతుంద్ధ

నాట్కీకరణ్ (రోల్వ పేల )
స్మాజంలో లో మర్తయు సూొల్వ పర్తధిలో స్థధారణ్ంగా త్లెతేి  
స్మస్ాలను వివ్ర్తంచి వార్తచేత్ లఘు నాటికలు (skits) వేయించడం 
(ల ైంగిక వేధైంపులు, మూఢ నమ్మకాలు, చెడు స్నేహాలు, శ్రు తి 
మైంచిన గాడె్జట్ ల వినియోగైం)

బృంద్ చరు
స్ృజనాత్మకత్ను, భావ్ వ్ాకీి కరణ్ను మర్తయు టం వ్ర్సొ ను పంచేలా,
మూఢ నమమకాలను, లక్షాం పార ముఖ్ాత్ను, స్హానుభూతి, స్మస్ా
పర్తష్కొరం మొద్లయిన వాటి పై బృంద్యలుగా ఏరపడి చర్తుంచడం
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యాకిట విటస్
పర తీ కానిప్టట వివ్ర్తంచిన త్ర్చవాత్ క్కనిన యాకిట విటస్ ద్యీర్ధ
పిలల లని కారాకర మం లో పూర్తి గా ఇనాీల్వీ చేసూి , కానిప్టట
గుర్తంచి పూర్తి స్థథ యిలో అవ్గాహన కల్సపంచడం

గ్ంట్ల త్రబడి మాటాల డట్ం కనాన, ఒక మంచి వీడియో కాని
పికుర్స కాని పిలల లని ఎకుొవ్ పర భావిత్ం చేసుి ంద్ని నముమతూ,
క్కనిన లఘు చిత్సర లను పిలల లకు చూపించే పర యత్నం

ఆడియో విజువ్ల్వి

పిలలల లతో పూర్తి గా మమేకమవుతూ , వార్తతో కల్ససి కూర్చుని
మాటాల డ్రతూ, వార్త స్మస్ాలను వింటూ, పర్తష్కొర్ధలు
సూచిసూి చాలా ఉత్సిహ భర్తత్ంగా కాల సులను నిరీహంచే
పర యత్నం

స్వనహ పూర్తత్ వాత్సవ్రణ్ం
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7. నా స్హానుభూతి కథ - My Empathy Story 

స్హానుభూతి అనే జీవ్న నై పుణ్యానిన వివ్ర్తంచే కర మంలో పిలల ల నుండి మేము వినన క్కనిన 
స్పంద్నలు 

My Empathy Story
మా ఫ్ర ండ్ అనారోగ్ాం వ్లన
చనిపోయింద్ధ. త్న త్ల్సల త్ండ్రు ల్సది్రూ
ఒంట్ర్త గా బాధ్ పడట్ం చూసి, నేను జ్ఞల్స
పడట్ం (స్థనుభూతి) తో స్ర్తపట్ట కుండా
వాళ్ళకి ఒక కూతుర్చని అయాాను, పర తీ
రోజు వాళ్ళతో స్మయం
గ్డ్రపుతునానను. అయితే నాకు
స్హానుభూతి అనే ఒక జీవ్న నై పుణ్ాం
ఉంద్నన విష్యం ఇపపటి వ్రకూ నాకు
తెల్సయదు. గ్రీంగా ఉంద్ధ. Thanks to
PCT. - Sanjana, ZPHS Lingampalli

స్హానుభూతి అంటే బయటివార్తకి
స్హాయం చెయాడం మాత్ర మే కాదు.
ఇంట్లల వాళ్ళకి కూడా చెయాాలనే
విష్యం తెల్ససింద్ధ. ఇక నుండి మా
అమమకి పర తీ పనిలో స్థయపడత్సను. నా
కోస్ం చాలా కష్ట పడ్రతుంద్ధ, జ్ఞగ్ర త్ి లు
చెబుతుంద్ధ. భవిష్ాతుి లో మా అమమను
బాగా చూసుకుంటాను. ఇలాంటి
విష్యాలోల మాకు అవ్గాహన కల్సగిసుి నన
PCT స్ంస్థ వార్తకి నమస్థొర్ధలు.
- Jyothi, KGBV School,
Sankhavaram
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8. మార్చపకి శ్రర కారం - Change Agents

మా పాఠశాలలో SSS పోర గార ం
జర్తగినపుడ్ర నేను కాల సు చెపేప వాళ్ళ
కళ్ళలోల ఆనంద్యనిన చూస్థను. అలాగే
నేను కూడా ఉండాలని, వార్చ నాకు
చెపిపన విష్యాలు అనిన మా ఊర్తలో
పార ధ్మిక పాఠశాలలకు తిర్తగి అంద్ర్తకి
చెపాపము. ఇద్ధ క్కనస్థగించాలని
అనుకుంటునానము. -Chandra Shekar,
ZPHS-Madhavapatnam Menstruation అనేద్ధ అపవిత్ర ం అని

అనుకునేద్యనిన. కాని పూర్తి గా స్థై నుి పరంగా
ఇద్ధ స్హజ పర కిర య అని మీ ద్యీర్ధ
తెలుసుకుననపుడ్ర, పర తీ ఆడపిలల ఈ విష్యం
తెలుసుకుని మూఢ నమమకాలకు దూరం
కావాలని నేను కోర్చకునానను. స్థలవులలో నేనే
మా ఊర్చ వళ్లల చాలా ఇళ్ళళ తిర్తగి ఈ విష్యం
చెపాపను. – Lakshmi, KGBV Shamshabad
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9. Action Speaks Louder than words  

నాకు నలుగుర్తలో నిలబడి
మాటాల డట్ం అంటే చాలా భయం,
అస్లు నాకు స్ర్తగాగ మార్చొలు ర్ధవ్ని,
నేను కాల సులో అస్ిలు లేచి మాటాల డను.
కాని SSS Programme వినానక నేనొక
టచర్స అవాీలనే మంచి లక్షాం
పటుట కునానను. ఆ విష్యం నేను
అంద్ర్తతో ధై రాంగా మాటాల డ్రత్సను.
ఇక పై ధై రాంగా ఉంటాను – Sri
Kalyani, ZPHS Vetlapalem

మా ఇంట్లల మా ఇది్ర్చ అకొలకి
బాలా వివాహాలు చేస్థర్చ, నా పై
కూడా ఆ పర భావ్ం పడ్రతోంద్ధ.
కాని, నేను ఈ స్థష్న్ వినన
త్ర్చవాత్ పళ్లల చేసుకోనని ఇంట్లల
చాలా స్పష్ట ంగా చెపేపస్థను –
Madhavii, ZPHS Pavara

SSS పోర గార ం జర్తగిన అనిన పాఠశాలల లో పిలల లు వార్త ఆలోచనా వై ఖ్ర్తని మార్చుకోవ్డం తో పాటుగా, చాలా మంద్ధ
పిలల లు కేవ్లం మాట్ల వ్రకే పర్తమిత్ం కాకుండా ఆచరణ్ లో చేసి చూపించార్చ
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10. పర్తధి ద్యటి ఆలోచించడం- Thinking Out of the Box

క్కనిన activities లో భాగ్ంగా పిలల లు పాల్గ ంటూ, వార్తలోని విన్యత్న ఆలోచనలను బయట్ పటిట  వార్తలోని క్కత్ి  
కోణ్యనిన SSS పోర గార ం ద్యీర్ధ ఆవిష్ొర్తంచార్చ

స్మాజంలో పది్పది్ ఉద్రాగాలు
చేస్వవార్చ మాత్ర మే గొపపవార్చ
అనుకోకుండా మన నై పుణ్యానికి త్గిన ఏ
వ్ృతిి ఎంపిక చేసుకునాన, ద్యనిన అంకిత్
భావ్ంతో చేసూి కుటుంబానిన
స్ంతోష్ంగా చూసుకోవ్ట్మే గెలుపు
అంటే.- Venu Venkata Satish, ZPHS
Navara నా చేతిలో అధికారం ఉంటే ద్ళారీ

వ్ావ్స్థ ని పూర్తి గా నిరూమల్సంచి
వ్ావ్స్థయ రంగ్ం అభివ్ృదా్ధకి
తోడపడడంతోపాటూ, స్వీ లపై లెై ంగిక
వేధింపులు జరగ్కుండా
చూసుకుంటాను. – VijayaLakshmi,
ZPHS Vetlapalem
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11. స్ృజనాత్మకత్ - Creativity 

క్కనిన activities లో పర్తశుభర త్ పై  అవ్గాహన కల్సపసూి , వార్త Dream bathroom ను 
బొమమలుగా వేయమని చెపపడం జర్చగుతుంద్ధ. ఆ స్మయంలో వార్చ గీసిన క్కనిన 
చిత్సర లు. 
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12. Writing Skill

Letter to Mother

ఈ లెట్ర్స ద్యీర్ధ ఋతుస్థర వ్ం చుటూట ఉనన మూఢ
నమమకాలను వివ్ర్తసూి పర తీ అమామయి చేత్ త్న త్ల్సల కి ఒక
లెట్ర్స ర్ధయించడం. త్ద్యీర్ధ త్ల్సల కి కూడా అవ్గాహన
కల్సపంచడం, పిలల లలో భాష్క నై పుణ్యాలు, భావ్ వ్ాకీి కరణ్
నై పుణ్యాలు పంచేలా కృషి చేయడమే లక్షాం.

Gratitude Letter

త్మకునన బలాలను, వ్నర్చలను గుర్తి ంచి, ఉననంత్లో
స్ంత్ృపిి పడ్రతూ, త్మ వ్ృదా్ధకి కారణ్మెై న వార్త పట్ల
కృత్జాత్ కల్సగి ఉండాలనన విష్యం నేర్దప పర యత్నం.

Feedback Letter

పర తీ స్థష్న్ అయిన త్ర్చవాత్ వార్చ నేర్చుకునన
విష్యాలను మర్తయు నలక్కనన స్ంద్దహాలను స్పంద్న
పత్ర ం ద్యీర్ధ తెల్సయ చేయమని కోరడం. జర్చగుతుంద్ధ.

ఈ విధ్ంగా ర్ధయడం మూలంగా పిలల లోల  ఉనన వ్ాకీి కరణ్ స్థమరాాం (expressiveness) స్పష్ట ంగా మెర్చగు పడ్రతుంద్ధ. 18



13. Bridging the gap with personal counselling

కాల సులో ఉనన పర తీ విధాారి్తకి త్న భవిష్ాతుి పై న, జీవ్న విధానం పై న అనేక పర శనలు, స్ంద్దహాలు
ఉంటాయి. ఈ స్ంద్దహాలు కుటుంబ నేపథాం మర్తయు ఆలోచనా విధానం బటిట ఒక్కొకొర్తకీ ఒకోొలా
ఉంటాయి. అంద్ర్తకి ఒకేలాగా చెపేప పర్తసిథ తి ఉండదు. కాబటిట personal counselling ద్యీర్ధ
ఎటువ్ంటి కోర్సి చేయాల్స, ఏ entrance పరీక్ష ర్ధయాల్స? పేద్ర్తకం మూలంగా చదువు ఆపేయాల్సి
వ్స్వి ఏం చెయాాల్స? ఇలాంటి స్ంద్దహాలనినంటికీ personal ఇంట్ర్ధక్షన్ ద్యీర్ధ స్మాధానాలు చెపపడం
జర్చగుతుంద్ధ. ఈ ఇంట్ర్ధక్షన్ త్ర్చవాత్ పిలల ల మొహాలోల కనపడే ఉపశమనం, ధీమా, ఆత్మ విశాీస్ం,
భవిష్ాతుి పై ఆశ వల కట్ట లేనివి. 19



14. Identification of Leaders

SSS పోర గార ం లో నాయకత్ీ నిర్ధమణ్యనికి అత్ాధిక పార ముఖ్ాత్ ఇవ్ీబడ్రతుంద్ధ. కాల సు రూమ్ లో

ఉత్సిహంగా పాల్గ నన విద్యారా్చలను, మార్చొలు, ర్ధాంకులు తో స్ంబంధ్ం లేకుండా కేవ్లం

పర శినంచడం, ముంద్డ్రగు వేయడం, భావ్ వ్ాకీి కరణ్ లో పాల్గ నడం వ్ంటి వాటిని పార తిపద్ధకగా

తీసుకుని వార్తని నాయకులుగా గుర్తి ంచి, వార్తకి స్రై న మారగ నిరి్దశం చెయాడం జర్చగుతుంద్ధ. ఈ

మటిట లో మాణకాాలు స్థమాజిక స్పృహ కల్సగిన నాయకులుగా ఎద్ధగే అవ్కాశం పుష్ొలంగా ఉననవార్చ.

Leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way
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15. Leadership Building Workshop

Leadership Building అనే కారాకర మం ద్యీర్ధ వివిధ్ పాఠశాలల లోని 
నాయకత్ీ లక్షణ్యలు గ్ల విద్యారా్చలకు ఒక చోట్ స్మావేశం ఏరపర్తచి, 
వార్తకి మర్తంత్ పోర త్సిహానిన అంద్ధంచే పర యత్నం చేయడం జర్చగుతుంద్ధ

Leadership Programme Agenda

1. Team Work

2. Communication Skills

3. Exposure to Social Issues

4. Career Guidance
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16. అంత్కు ముందు & ఆ త్ర్చవాత్ - Before & After

అక్షర్ధస్ాత్ మర్తయు విద్ా రండూ ఒకటే 
అనే భావ్న ఉండేద్ధ

అక్షర్ధస్ాత్ వేర్చ, విద్ా వేర్చ అనే విష్యం 
స్పష్ట మెై ంద్ధ, ఇపపటి నుండి నిజమయిన 
విద్యావ్ంతులుగా మార్ధలని 
నిరణ యించుకునానం

ఋతుస్థర వ్ం అనేద్ధ అపవిత్ర మయిన విష్యం ఋతుస్థర వ్ం ఒక స్హజ పర కిర య

స్వట జి పై  మాటాల డం అంటే చాలా భయం. 
ఎపపటికీ మాటాల డను, మాటాల డలేను

అంద్ర్త ముందు నిలబడి మాటాల డం అంటే 
భయం పోయింద్ధ. ఇక పై  ఎప్పుడ్ర అవ్కాశం 
వ్చిునా దూసుకు వ్స్థి ను

లక్షాం అంటే కన్నస్ అవ్గాహన లేదు
లక్షాం అనేద్ధ ఉండాలని అరామెై నద్ధ. నా 
ఇష్కట నిన ఆధారంగా మంచి లక్షాం 
పటుట కునానను

మాకు తెల్ససినవి నాలుగో , ఐద్ర వ్ృతుి లు 
ఉనానయి అంతే

చాలా వ్ృతుి లు ఉనానయి. పర తీ వ్ృతిి
గొపపద్ద అని తెలుసుకునానము. ఆస్కిి
ఆధారంగా త్గిన రంగానిన
ఎంచుకుంటాం

ర్చతుస్థర వ్ స్మయంలో ఎలాంటి బట్ట
వాడినా  పరవాలేదు  

ఇక నుండి ర్చతుస్థర వ్ స్మయంలో పాకెట్ మన్న 
ద్యచుకుని అయినా శానిట్రీ నేపిొన్ి వాడత్సము  
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17. మార్చప గ్మనించిన అంశాలు –Observations of Positive Change

✓ ఈ SSS పోర గార ం ద్యీర్ధ పిలల లలో నిగూఢoగా ఉనన అనేక నై పుణ్యాలు వల్సకి తీయడమౌతోంద్ధ

✓ SSS ఇచిున ఉత్సిహంతో వార్చ అకాడమిక్ పరంగా కూడా ఒతిి డి లేకుండా చద్వ్డం గ్మనించాము

✓ ఆడపిలల ల లో ఋతుస్థర వ్ం పట్ల మూఢ నమమకాలను తొలగించి, వ్ాకిి గ్త్ పర్తశుభర త్ పై శర దా్ పంచగ్ల్సగాం

✓ అస్లు నాకు ఎటువ్ంటి లక్షాం లేదు, ఎందుకు చదువుతునాననో తెల్సయదు అనే ఆలోచన నుండి పూర్తి గా బయట్కి

వ్చిు వార్త జీవిత్ం మీద్ ఒక స్పష్ట మెై న అవ్గాహన కల్సగేలా చేయగ్ల్సగాం.

✓ వార్త దై నంద్ధన జీవిత్ంలో జీవ్న నై పుణ్యాలను గుర్తి ంచడం, వాటిని మెర్చగుపరచుకునే ద్ధశగా వార్తని

పోర త్ిహంచగ్ల్సగాం

✓ లక్షాం ఉంద్ధ కాని మాకు ఎలా వళాళలో తెల్సయదు, పద్ధ త్ర్చవాత్ ఏమి చెయాాలో తెల్సయదు అనే వార్తకి ఒక మంచి

మారగ ం చూపించడం తో పాటు పడాల చార్తట్బుల్వ ట్ర స్ట ఉపకార వేత్నాల ద్యీర్ధ కూడా స్హకారం చేస్థి మని హామీ

ఇవ్ీడం జర్తగింద్ధ

✓ పద్ధ త్ర్చవాత్ పళ్లల చేస్వసుకుంటాము, లేద్య పని లోకి వళ్లళపోత్సము అనే వార్త ఆలోచనలను పూర్తి గా మారుగ్ల్సగాము
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18. స్భ్యాలు - Project Team

P Surya Prasad

Founder & Mentor

Master Trainer, SET

A S V C Deepthi

Master Trainer, SET, 

SETHU & SWECHHA

P V Lakshmi

Trainer, SWECHHA

K Vamsi Krishna

Trainer, SET

Dr. Ganapathi, MBBS

Trainer, SETHU

N Srinivas

Trainer, SETHU

24



19. Short Bios of Project Team - Surya Prasad

Mr. Surya Prasad Padala post-graduated (M.Tech) from IIT Kharagpur (1996). After working for 16 years in USA as a 

software consultant, he resigned his job and returned to India for good in December 2012. Since then he has been 
spending full time in volunteering to non-profits and exploring the opportunities where his talent can make a positive 
difference to the society. 

One thing that drives Surya Prasad’s passion is the very idea of paying it forward. He hailed from a lower middle class 
family (father was a tailor in the village) and was a state ranker in 10th and 12th standard. He was financially assisted by 
an organization called North South Foundation (BREAD) during his engineering graduation (B.Tech). That timely help made 
a huge difference in Surya Prasad’s life and that was the time when he decided he should pay it forward once he is ready. 

At the age of 40, he quit his job with whatever savings he had from his 16+ years of earning. He feels he is blessed to have 
the opportunity to make a difference by paying it forward. 
He has been instrumental in the design and streamlining of several initiatives over the years at his organization Padala
Charitable Trust since 2002. Please take a look at his activities http://www.padalacharitabletrust.org 

His favourite project is Student Empowerment Training (SET) which he conducts in schools, hostels and colleges. This is a 
very unique programme in which he brings awareness on life skills, addresses several things to make the students think 
and understand the real purpose of life, measure of success, accepting failure with a smile, human values and social 
responsibility. At the very end he shares his own life journey of how a local tailor family became an NRI family and then 
what made that NRI to return to his roots and spend rest of his life in serving the needy. This programme has been 
changing the attitude of several students and teachers that he has been interacting. His dream is to scale up this 
programme to reach out to every school and college in AP and TS. He is working hard to identify the like-minded people 
and organizations in each district to take this programme forward. 
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19. Short Bios of Project Team – Chaitanya Deepthi

Ms Chaitanya Deepthi is a Computer Science Graduate (B.Tech) and 
a master trainer for MHM (Menstrual Hygiene Management), SET and 
SETHU Programmes.  She has been part of PCT since 2015 and 
instrumental in the design of Swechha Programme (Adolescence Health 
Education for Girls) at PCT. She has trained hundreds of teachers and 
NGO volunteers as part of ToT Programme. 

Deepthi has earlier worked in collaboration with Infosys Foundation, 
Reliance Foundation and APHRDI. She is currently heading a Swechha
project at 67 KGBV hostels in Visakhapatnam and Vizianagaram Districts 
of AP.
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19. Short Bios of Project Team – Dr Ganapathi

Dr. Ganapathi, MBBS is medical graduate with deep interest in social service 

activities, always looking for an opportunity where he can utilize his knowledge and 
skills to bring some change in existing education and health systems of our country 
that creates good human resources thus a better society.  He volunteered for several 
NGOs during his graduation such as Ramakrishna Mission and also attended training 
programmes at Jana Vignana Vedika (JVV), Bala Vikasa, Bharath Calling etc.

After working for 2 yrs as Medical Officer in Mobile Medical Unit, Tribal Reform 
Yardstick (TRY) in ITDA area of East Godavari Dist, he quit his job and joined PCT as full 
time resource. He has been training high school and college children in Life Skills 
through SET programme.
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19. Short Bios of Project Team – K Vamsi Krishna

Mr. Vamsi Krishna is graduate (B.Sc) with chemistry background. He 

volunteered for several NGOs during his graduation and also attended few training 
programmes at Jana Vignana Vedika (JVV), Bala Vikasa etc.

After working for 6 months in Indian Railway Audit (South Central Railway) he 
resigned and joined PCT as full time resource. He has been training high school and 
college children in Life Skills & Career Guidnace through SET & SETHU programmes at 
PCT. He is currently heading project called CLAY (Carrer Guidance and Life Skills 
Assessment for Youth) at Govt. Degree College, Ganapavara, West Godavari Dist. AP

He also topped as State 4th ranker (Biology) in EdCET entrance exam he appeared this 
year.
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19. Short Bios of Project Team – N. Srinivas

Mr. N. Srinivas, is an engineering graduate (B.Tech) who always volunteers for 

good causes. Though he had other career options to choose from, he opted to work in 
Non-Profit sector. 

He has been part of PCT since 2014 and worked for 3 years as Computer Learning 
Programme Faculty before he shifted his focus towards Career Guidance Counseling. 
He is now the master trainer for SETHU programme. Over the last 2 years he has 
counseled hundreds of high school and college children and also trained several 
teachers and NGO volunteers.

29



19. Short Bios of Project Team – P. Lakshmi

P. Lakshmi, is a graduate with commerce background (B.Com) who became 

part of PCT in 2017.

She has been part of Swechha Team and conducts sessions in high schools and 
hostels. She has successfully worked with several hundreds of girls and brought 
smiles in them. She is currently working with few schools in tribal areas in ITDA 
Rampachodavaram area.
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20. Project Plan

✓Target Region : APSWREIS, East Godavari

✓Target Group: Intermediate 1
st

& 2
nd

Years

✓Total No. of Hostels (Intermediate) : 17 ( 12 girls + 5 boys)

✓Total No. of Students targeting: 1900 ( 1300 Girls + 600 Boys)

✓Time Lines : 5 Months ( September 2019 – January 2020)

✓No. of Visits per Hostel : 3 ( SET – 1, SETHU – 1, Swechha -1)

✓Total No. of Visits : 46 Visits ( 12 Hostels x 3 Visits + 5 Hostels x 2 Visits)

*** Boys need only two visits since they don’t need Swechha Programme
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20. Project Plan

✓Target Region : APSWREIS, East Godavari

✓Target Group : Staff - Principals & Teachers

✓Total No. of Hostels (Intermediate) : 17 ( 12 girls + 5 boys)

✓Total No. of Staff targeting : 80 (5 from each hostel on an average)

✓Number of Batches : Two

✓Duration of ToT : Two Days

✓Time Lines (Tentative) : September 16
th
– 21

st
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ToT Kit

ToT Programme

• 2 Day training Programme for Teachers

✓ToT Module

✓Activity Card Kit

✓ Swechha Poster

✓ Sanitary Napkin 

Pouch

✓ Survey Form

✓Menstrual Chart

✓ Swechha 

Handout



21. Evaluation and Follow-up

✓Pre Assessment Survey

The students are asked to go through a questionnaire survey to help us

understand their current level of understanding

✓Post Assessment Survey

A similar survey will be conducted at the end of session. There will also be

oral testimonials recorded from students and teachers who attended the session

✓Reporting

A detailed report will be published at the end of project with the impact

analysis and follow ups required to sustain the impact in future
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22. List of Hostels
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S.No Ddo Code School Name
Boys 

/ Girls Class 11 Class 12 TOTAL
1 28143700204 APSWRS,CHOLLANGIPETA G 55 57 112

2 28144700721 APSWRS,GANNAVARAM B 41 17 58

3 28142391024 APSWRS,JAGANNAIKPUR at P VENKATAPURAM G 64 63 127

4 28141801614 APSWRS,JAGGAMPETA G 67 54 121

5 28145500809 APSWRS/JC,ALLAVARAM B 32 37 69

6 28146004202 APSWRS/JC,A.MALLAVARAM B 77 65 142

7 28141100716 APSWRS/JC,ELESWARAM G 50 52 102

8 28145500807 APSWRS/JC,GODI AT KOMARAGIRI PATNAM G 71 53 124

9 28143300305 APSWRS/JC,LAXMINARASAPURAM B 35 32 67

10 28145000727 APSWRS/JC,MUMMIDIVARAM G 60 37 97

11 28142190747 APSWRS/JC,PITHAPURAM G 72 59 131

12 28145700415 APSWRS/JC,RAZOLE (BCRS) G 73 49 122

13 28142495220 APSWRS/JC,S.M. NAGAR(KAKINADA) G 60 59 119

14 28140601512 APSWRS/JC,TUNI G 38 44 82

15 28141700317 APSWRS/JC,VEERALANKAPALLI G 44 53 97

16 28142990336 APSWRS,RAJAHMUNDRY G 63 50 113

17 28143300238 Dr.BRACSWR Jr. College,KOTTURU (LN PURAM JC) B 139 121 260

1041 902 1943

Data

Boys / Girls STUDENTS HOSTELS

B 596 5

G 1347 12

Grand Total 1943 17



23. Cost Estimates – SSS Programme
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Sanitary Napkin 
Information 
Brand Global Hygiene 

Type 230mm with 
Wings 

Quantity 8 Pads 

N COMPONENT DETAIL TOTAL COST 

1 SET Programme for 1900 Students (Boys 

+ Girls)

Rs.175 X 1900 3,32,500₹     

2 Sethu ( Career Guidnace Programme) 

for 1900 Students (Boys + Girls)

Rs.175 X 1900 3,32,500₹     

3 Swechha ( Menstrual Hygiene ) for 1300 

Girls in 12 Hostels

Rs.175 X 1300 2,27,500₹     

Total 8,92,500₹   

 ₹    8,92,500 

 ₹     469.74 

SWECHHA SET / SETHU

30 Handout & Material 50

20 Sanitary Napkins ( For Girls)  

60 Honararium 60

30 Transport 30

20 Incentives 20

15 Stationery & Misc. 15

175 175

Total Cost to reach out to 1900 students in 17 Hostels

Average Cost Per Student

Rs. 175/- Per Student includes
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ToT Kit Cost

Swechha Handout ₹ 40

Swechha Poster ₹ 40

Sanitary Napkin Pouch ₹ 20

Activity card set ₹ 20

Module Copy ₹ 30

Misc Stationery ( Menstrual Chart, Questionnaire & File) ₹ 30

Total ToT Kit Cost ₹ 180

S. No Description Cost

1 ToT Kit Cost (Rs.180 X 80 People) – Two Batches ₹ 14,400

2 Honorarium for Trainers – Two Batches for 4 Days ₹ 24,000

3 Misc. Stationery, Accounting & Admin Expenses ₹ 5,600

Total ToT Cost for 80 People in Two Batches for 4 Days

Average ToT Cost per person = Rs. 550 ₹ 44,000

23. Cost Estimates – ToT Programme

The preferred venue of ToT Programme is PCT Office, Kakinada.



24. Clarifications
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1. How can we cover all 10 Life Skills in one SET session?
SET Programme covers several aspects related to knowledge, skills, attitude as well 

as the Life Skills. The ten life skills are split between SET and SETHU sessions. SETHU 
session covers the skills such as Creativity, Decision Making, Problem Solving and 
Communications.

2. What is the material provided to student / college?
Each student is provided with handouts in each session for SET, SETHU and 

SWECHHA. The girls are also provided with Sanitary Napkin Packet with 8 Pads in it 
during SWECHHA session. Also, each college / hostel is given a career info banner (6x3) 
and also 50-60 career charts.

3. What is the role of facilitator in the session?
The role of facilitator is to educate and empower the students with mini lectures, 

short stories, video clips and several group activities.

4. What is expected from the hostel management?
Access to the premises on the day of session. All Intermediate students should be 

handed over to PCT throughout the day.



Your Contributions in Indian Rupees can reach to: (Tax Exempted)

PADALA CHARITABLE TRUST PROJECTS

STATE BANK OF INDIA

Current Account

Account Number: 3689 9651 703

IFSC Code: SBIN0004607 ;  MICR Code: 533002004

Gaigalapadu Branch, KAKINADA ; East Godavari  District, AP – 533005

PCT is a Tax Exempt (80G) Organization and all your donations can be claimed. We also 

have FCRA clearance from MHA (Ministry of Home Affairs) to receive foreign funding.
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Contact for more information: 

Surya Prasad Padala, Founder & Mentor

Padala Charitable Trust

+91 7331123044

pct2050@gmail.com

http://padalacharitabletrust.org

mailto:pct2050@gmail.com
http://padalacharitabletrust.org/

