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हॅ िबटॅ ट फॉर ह्यूमॅिनटी भारत या सं स्थेिवषयी
प्रत्येक व्यक्तीला राहण्यासाठी एक चांगलं घर असण्याची आवश्यकता आहे या दृष्टीतून हॅ िबटॅ ट फॉर
ह्यूमॅिनटी या सं स्थेची १९७६ साली अगदी छोट्या पातळीवर सुरुवात झाली. आज िह िनवास-सं स्था जगातील
७० देशांत काम करणारी िवश्वपातळीवरची एक आघाडीची ना-नफा तत्वावरची सं स्था बनली आहे. भारतात
१९८३ सालापासून सुरुवात करून हॅ िबटॅ ट फॉर ह्यूमॅिनटीने अजूनपयर्ंत ३ कोटी ६० लाखांहून अिधक
लोकांना त्यांचं घर उभारायला िकंवा त्यांच्याजवळ असलेल्या घरात सुधारणा करायला मदत के ली आहे. यात
सुधािरत स्वच्छतागृहे तयार करणे तसेच नैसर्िगक आपत्तीनं ं तर माणुसकीचा िदलासा देत जीवनावश्यक
सामग्रीचा पुरवठा आिण अशा आपत्तीतून िटकू न राहतील अशी घरे बांधणे या उपक्रमांचा समावेश होतो.
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Empowering Women through Social Enterprise

अशा कु टुंबांना स्वतःचं जीवनमान उं चावण्यासाठी ताकद, स्थैयर् आिण आत्मिनभर्रता यांची आवश्यकता
असते. प्रत्येक व्यक्ती या कामात आिर्थक आधार देऊन िकंवा स्वयं सेवक होऊन िकंवा परवडणाऱ्या घरांच्या
चळवळीला पािठंबा देऊन मदत करू शकतो. आसरा देऊन आपण त्यांना शक्ती देतो.
अिधक मािहतीसाठी अथवा देणगीसाठी िकंवा स्वयं सेवक होण्यासाठी आमच्याशी सं पकर् करा :
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Nirmanshree

िनमार्णश्री प्रकल्प कायार्लय

सं पकर्

Odisha

Maharashtra

Nirmanshree District Office
Plot No-32/312,
First Floor-Old Building,
Shamacharanpur, Dhenkanal,
Odisha - 759001.

Nirmanshree District Office
Kurund Building, 1st Floor, Saraswati
Nagar, Opp. Reliance Petrol Pump,
Kalamb, Osmanabad,
Maharashtra – 413507.

Nirmanshree Federation and Nirmanshree
Facility Centre
Guri Bhavan, Alatiri, Panikoili, Jajpur,
Odisha - 755043.

Nirmanshree Facility Centre
Kore Shop, Near Mule Hospital, Kalamb
Marketyard, Kalamb, Osmanabad,
Maharashtra - 413507.

Nirmanshree Facility Centre
Plot No-53, Badasathiabatia, Town
Planning Colony, Dhenkanal(RS),
Odisha - 759013.

Nirmanshree Facility Centre
Ground Floor, Thorat Building, Kalamb
road, Kaij, Beed, Maharashtra – 431123.

मुख्य कायार्लय

Nirmanshree Federation Office
First Floor, Thorat Building, Kalamb road,
Kaij, Beed, Maharashtra – 431123.

Habitat for Humanity India, 3rd Floor, AFL House, Lok Bharti Complex, Marol Maroshi Road,
Andheri (East), Mumbai, Maharashtra - 400059. www.habitatindia.org | info@hfhindia.org

िनमार्णश्री प्रकल्प
िनमार्णश्री म्हणजे िस्त्रयांना
घडिवण्याचा प्रकल्प
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िनमार्णश्री प्रकल्पाचे कायर्

घरबांधणी व त्याच्याशी सं बं िधत िपण्याचे पाणी, शौचालय, सांडपाण्याचा िनचरा आिण वीज
यांबाबतीतल्या सेवा, सुिवधा व अिधकार यांच्या उपलब्धतेचा दजार् सुधारून आिण आिर्थक सं धी
िनमार्ण करून वं िचत िस्त्रयांचे सक्षमीकरण करणे.

उिद्दष्टे

३००० मिहलांना घरबांधणीसाठी लागणारी तांित्रक व उद्योजकीय कौशल्ये पुरवणे
आिण िस्त्रयांनी चालवलेल्या ५० सामािजक उद्योगांचा आदशर् समोर ठे वनू त्यांचं जीवनमान
बळकट करणे.
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िस्त्रयांच्या समावेशक आिण सुिनयोिजत सहभागाद्वारे २,००,००० कु टुंबांच्या
िनवासाचा दजार् उं चावणे आिण घर व इतर सुिवधा यांचे स्थािनक पातळीवर पिरणामकारक
िवतरण करणे.
स्त्रीकें िद्रत घरबांधणीची धोरणे आिण प्रकल्प यांच्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे व
त्यासाठी लक्षआधािरत वैचािरक मागर्दशर्न करणे.

प्रकल्पस्थाने

ढेंकानाल आिण जाजपूर िजल्हे, ओिडशा
बीड आिण उस्मानाबाद िजल्हे, महाराष्ट्र

प्रकल्प कृ ितयोजना
उपजीिवके च्या सं धीनं ा चालना देण,े जीवनमानाचा
दजार् उं चावणे आिण िनवास व्यवस्थेचा िवकास करणे
िस्त्रयांच्या उद्योजकीय क्षमतांचा िवकास
सुरिचत िशक्षणक्रम आिण प्रयोगशील िवद्या सं पादन
यांच्याद्वारे क्षमता-िनिर्मती आिण लक्ष्यकें द्रीत
प्रिशक्षण
सेवा आिण उत्पादने यांच्यासाठी मागणी तयार करून
बाजारव्यवस्थेशी सांधा जुळवणे
नवनवीन उपक्रमांद्वारे िवषयिनष्ठ व िवभागवार
ज्ञानशाखेचा पाया मजबूत करणे
परवडण्याजोग्या व सुयोग्य िनवासव्यवस्थेसाठीच्या
उपायांची उपलब्धता वाढवणे
िस्त्रयांच्या क्षमतेची ताकद वाढवणे,
सेवा-पुरवठादारांशी सं पकार्च्या सोयी करून देण,े
सेवा-पुरवठादारांशी कृ ितयोजनेबाबत मागर्दशर्न

