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JUAN JOSES ÅTERKOMST OCH VÅRA NYA BARN DETTA ÅR. 

     
   



                              

                

4.1 Uppnådda resultat (beskrivna i ord)
 Under dessa månader fortsätter vi  med att utbilda barn i  engelska på

barnhemmet 
 Anpassningsprocess för nya barn som börjat i år
 Besök av tre grupper från  Sverige, Mexiko och USA för volontärarbete

på barnhemmet.
 Hälso/sjukvårdsgrupp  i  delstaten  La  Guajira  (Norra  Colombia  blan

Wayuu folket).

4.2 Indikatorer:  Genom att  tillämpa  frivilligarbete  och  självförsörjningsprojekt,
har vi kunnat få fler volontärer under ett år och kunnat återskapa kontakt med
nya gåvogivare som bidrar till barnhemets utveckling. 

 Genom vår webbsida har vi kunnat göra oss kända och fått fler kontakter
som vill stödja organisationen och barnhemmet. 
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Utbildningsmåttsindikator:  Utbildning  som syftar  till  att  utveckla  individens
intellektuella förmåga.

Detta resultat har uppnåtts genom att ha en ansvarig person för barnen inom
området, en person som ständigt är med barnen. De har lärt sig att ta ansvar för
sina läxor och vill utvecklas. Under den här perioden har de nya barnen lyckats
anpassa  sig  till  skolans  utbildningssystem  i  staden  som  många  gånger  är
annorlunda än det system som används i  kommunen som de ursprungligen
kommer ifrån.
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Etisk  och  andlig  dimensionsindikator:  Indikatorn  hänvisar  till  personens
djupaste inre upplevelse som leder till att ge mening och ett syfte till sina egna
handlingar och leverne, oavsett de yttre omständigheterna samt vad det betyder
att finna glädje i vardagen.

Inom detta område har barnen ett  hopp baserat på kristen tro,  som gör det
möjligt för dem att tro på en bättre framtid och på så sätt gå vidare.



4.3 Budget:  Under  dessa  månader  har  vi  fått  donationer  in  natura  från
grossister och matbanker. Det ekonomiska stödet från Ankarstiftelsen fortsätter
med samma procentandel under samtliga månader. Dessutom räknar vi med
den andra andelen självförsörjning och andra insatser som vi har för att täcka
vår månadsbudget 

UTGIFTSBUDGET FÖR CASA HOGAR MEDELLIN OCH
MONTELIBANO

CONFESIÓN UNGDOM MED UPPGIFT “BARMHÄRTIGHET
MEDELLIN 
År 2019

 
Ämne Månad År

Bränsle för transporta av barnen
250.00

0
3.000.00

0

Kvartalsskatt för hemmet
626.98

2
7.523.78

4

Försäkring för bussen
346.00

0
4.152.00

0

EPM Jucum-hemmet
3.061.6

79
36.740.1

48

Kontrakterade tjänster
2.106.3

01
25.275.6

12

Inköp marknad 
5.000.0

00
60.000.0

00

Hyresavgift
1.913.4

28
22.961.1

36

Resor för volontärer 630.000
7.560.00

0

Kontorsmaterial 100.000
1.200.00

0

Skolutgifter (uniformer-skolmaterial) 800.000
9.600.00

0

Läkarkostnader 300.000
3.600.00

0

Underhållskostnader för hemmet 200.000
2.400.00

0
Bokföringsprogram 33.333 400.000

Besök hos barnens föräldrar 250.000
3.000.00

0

Edukativa hjälpmedel 397.000
4.764.00

0
Gåvor till volontärer (öronmärkta från 
gåvogivare)

10.000.0
00

120.000.
000

Gatuprojekt 700.000
8.400.00

0

Oförutsedda utgifter 500.000
6.000.00

0

Totalt
27.214.7

23
326.576.

680



4.4 Problem: långsiktig personal. Volontärer som kommer stannar oftast kortare
perioder på tre månader och sedan måst dom lämna.  

4.5 Nya risker: Vi har för avsikt att köpa en gård för att hjälpa oss med driften. 

4.6 Nya möjligheter / nyheter: Vi jobbar på logistiken för att kunna göra en resa
med barnen på barnhemmet till USA, där huvudsyftet är att tacka donatorerna
och att informera om det nya projektet att köpa en gård för självförsörjning av
barnhemmet. 

Högaktningsullt, 
Magda Rocio Largo 
__________________
Koordinator för barnhemmet “Casa Niños” 


