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Utbildning för barnhemmets personal

Firande av studentexamen för flickorna Elizabeth och Edelmira

Hedersutnämning för Jenisfer och Alenis.

Hälsovårdsteamet.

25-årsjubileum av “Jucum Misericordia Medellin”

Avskedsfest för barnen inför jullovet.

Ferier

4.1 Uppnådda resultat
Studentexamen för två av våra flickor
Pojkarna och flickorna fick goda vitsord för sina fina studieresultat.
25-årsjubileum gällande Jucum
Sjukvårdsteam i Guajira
4.2 Indikatorer:




Utbildningsmässigt finns det mycket bra verktyg, som hjälper barnen att
uppnå sin intellektuella utveckling.
Personalen hjälpte oss att slutföra alla processer och program med hög
kompetens.
Vi hade mycket goda studieresultat 2018
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Utbildningsindikator: Utbildningen syftar till att utveckla individens
intellektuella förmåga.
Detta mål uppnås eftersom det finns personer som ansvarar för detta och
kontinuerligt följer barnens utveckling. Barnen har lärt sig att ta ansvar för sina
uppgifter och vill utvecklas. Många av dem har fått utmärkelser och medaljer
och räknas bland de bästa i skolan.
4.3 Budget: Under nämnda månader har vi fått gåvor “in natura” och återfått
“gamla givare”, som tidigare stödde barnhemmet och organisationen med
ekonomiska bidrag. ANKARSTIFTELSEN bidrar fortfarande med samma
procentdel under samtliga månader. Gällande egen förvaltning och andra
insatser, har vi löst det via vår månadsbudget.
4.4 Relaterade problem: i slutet av 2018 slutade en del frivilligarbetare, vilket för
med sig att vi kan räkna med mindre personalstyrka i början av 2019.

4.5 Nya risker: Öka avgifterna för nytillkomna barn i barnhemmet i Medellín och
förvärva en gård för självförsörjning.
4.6 Nya möjligheter / nyheter: Vi arbetar med att kunna genomföra en resa till
USA med barnen i avsikt att tacka givarna och att informera om planerna på det
nya projektet att köpa en gård för självförsörjing av barnhemmet.
Obs! Våra barn har haft lov från den 26 november 2018 och återvände den 20
januari 2019.
Med vänlig hälsning,
Magda Rocio Largo
__________________
Koordinator för barnhemmet

