
Uongozi & Shughuli
za Ujenzi wa

Baadaye

Tafuta chanzo cha msingi. Changamoto za kiuchumi ni nyingi
na kila moja inasababishwa na masuala tofauti. Utahitaji
kuuliza Sababu 5. Tutazungumza zaidi kuhusu hili

KUTAMBUA MAHITAJI*

Muda

Kujiendesha

Uliza kote. Unaweza kutumia fomu za google au hojaji
kuunda tafiti. Hii ni hatua muhimu zaidi.

Hatua ya 1

Hatua ya 2

Ugumu

Wastani

Rasilimali

Kalamu, karatasi,

viongozi wa jumuiya na

wanachama, washirika

wa timu, huruma

Hatua ya 3

Ili kuwa mfanya mabadiliko, lazima uwe na huruma. Hii ina
maana kwamba baada ya kujua chanzo kikuu, unapaswa
kuiona kwa mtazamo wa jumuiya yako.

Utangulizi: Kabla ya kuanza kufanya kazi katika mradi katika jamii, tunahitaji kuanza na
kutambua mahitaji. Kutambua mahitaji wakati mwingine kunaweza kuwa rahisi kama vile
kujifunza ABC zako, lakini wakati mwingine unaweza kuonyeshwa vikwazo vya kuvutia.

Shughuli hii itakusaidia kuangalia ndani ya jumuiya yako ili kutambua changamoto
zinazosumbua zaidi ambazo unaweza kusaidia kushughulikia.

Hatua ya 4

Shirikiana na jumuiya yako ili kupata suluhu pamoja.

*Shughuli hii iliundwa
kama mwendelezo wa
kujifunza kuhusiana na
Mradi wa Vijana Tupo
Limitless.
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https://youtu.be/NemykdIJPOQ


Kwa nini kuna ukosefu wa ajira kwa vijana?
Kwa sababu vijana katika jumuiya yangu wana fursa chache za kukuza ujuzi wa kazi.

Kwa nini vijana hawana ujuzi sahihi?
Kwa sababu hawakufundishwa stadi hizi shuleni.

Kwa nini hawakufundishwa stadi hizi shuleni?
Kwa sababu mtaala wetu haukubali hili.

Kwa nini mtaala wetu hauambatani na ukuzaji wa ujuzi wa kazi?
Kwa sababu kuna nafasi ndogo za kazi katika jamii yetu.

Kwa nini kuna nafasi ndogo za kazi katika jamii yetu?
Kwa sababu uhuru wa kiuchumi hauendelezwi vya kutosha.

Mfano wa Vijana Tupo: Sababu 5
Tutatumia mfano wa Vijana Tupo. Nilipoanzisha Vijana Tupo, nilitaka kutatua tatizo la ukosefu wa ajira

kwa vijana katika jamii yangu, kwa hiyo nilitumia Njia 5 Kwa Nini kushughulikia tatizo hilo na kutafuta
chanzo cha tatizo hilo

(Maswali haya yanaweza kubinafsishwa kulingana na hali yako).

Tatizo: Ukosefu wa ajira kwa vijana katika jamii yangu

Sababu kuu: Ukosefu wa kukuza uhuru wa kiuchumi

Maswali haya yaliniongoza kwenye jibu ambalo nilihitaji. Nilihitaji kutafuta njia ya kusaidia
kuwafahamisha vijana kuhusu fursa za kukuza ujuzi wa kazi ili kuwapa fursa ya mapema kuanza safari

yao ya kujitegemea kiuchumi.

KUTAMBUA MAHITAJI*
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Uliza na uangalie

Tafuta chanzo 
cha msingi

Kuhurumia

Shirikisha



Uliza familia yako kuhusu masuala muhimu zaidi ya kiuchumi. Unaweza pia kuwauliza
wanajamii. Unaweza kutumia Fomu za Google ili kufidia mambo mengi zaidi. 

Tafuta chanzo cha msingi. Tumia njia 5 za kwanini kuelewa na kuhurumia. Maswala mengi
siyo kama tulivyofikiria.

Shirikiana na marafiki. Unaweza kufikia zaidi kwa kutumia nguvu zote wewe na marafiki
zako. Kufanya kazi pamoja kunaweza kusaidia kupata matokeo bora.

Shirikiana na viongozi wa jamii. Hawa wanaweza kuwa wazazi wako, wasimamizi wa shule
au mtu yeyote ambaye amekuwa kwenye jamii kwa muda mrefu na anaelewa changamoto
zilizopo. Unahitaji kujifunza kutoka kwa watu ambao tayari wanafanya kazi katika nafasi hii
kabla ya kujaribu kutambua ni wapi unaweza kusaidia. 

Andika vidokezo kwa kila kitu unachopata. Panga masuala katika vikundi kulingana na jinsi
yanavyotambulika kwa kuzungumza na viongozi wa jumuiya.

Mabadiliko huanza kutokea mara tu unapotambua hitaji. Kwa kutambua pengo, tayari
umekamilisha hatua ya kwanza ya kujaza pengo ili kushughulikia mahitaji na rasilimali za
jumuiya.

Hatua Zinazofuata:
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