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AKTIVITETER UNDER KVARTALET

Födelsedagsfirande för barnen

       



         
Engelskaexamen                            Karen och Mary Elizabeth tar examen från 

11: e klass

         

       
  Alla tillsammans i en pedagogisk aktivitet   Andraplatsen i Inder-turneringen

Avslutning av föräldra-workshoppen
                                                             



   

Matdonationer

    

    

   
Årliga avslutningsfest



  

  Aktivitet: Gatuprogrammet  

  
 

Gåvoutlämning och hälsobrigad

                                           



Påväg hem för semester

                   
                   



                             
4,1 Uppnådda resultat

 Under  dessa månader har  vi  fortsatt  med processen kring  utbildning,
kristna värderingar, sport och fritidsintressen för pojkarna och flickorna. 

 Barnen har tagit examen från sin engelskakurs.

4,2  Indikatorer:  Genom  att  ha  självförvaltningsprojekt  har  vi  lyckats  få  fler
donationer, vilket hjälper att optimera barnhemmets välbefinnande.

 Vi  samlar  in  donationer  från  olika  lokala  företag  såsom:  Emo,
vetebageri, bröd och konst, och Dispronat.

 Vi  fortsätter  med  vår  SecondHand  butik  och  pengarna  som
kommer in går till att införskaffa mat till hemmet. Butiken är öppen
varannan vecka.
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Indikator  för  utbildningsaspekten: Utbildning  som  syftar  till  att  utveckla
individens intellektuella kapacitet. 
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 Indikator  för  den kognitiva aspekten: lära barnen yrken som kan
utövas  när  de  kommer  tillbaka  till  sitt  ursprungliga  sociala
sammanhang.
Detta uppnås genom att ha en person som är ansvarig för detta område
för barnen. Genom att denna person är med barnen har barnen lärt sig ta
ansvar för att göra sina läxor och vilja utvecklas vidare. Barnen har också
lärt sig samarbeta med andra för att främja den sociala aspekten och
inblicken i arbetslivet har även gett dem möjlighet att ändra sin världsbild.
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Indikator  för  den  sociopolitiska  aspekten:  Hjälpa  barn  i  riskzon  samt  de
samhällen som är mest utsatta och behövande.

Det är människans förmåga att i samspel med andra utveckla solidaritet- och
samhällsengagemang  som  leder  till  konstruktionen  av  ett  rättvist,  jämnlikt
samhälle där alla kan delta.

Denna indikator uppnås då barnen genom egna livserfarenheter ser värdet i
solidaritet  och  att  hjälpa  andra,  samt  att  barnhemmet  stöttar  barnen  i  att
kontinuerligt delta i dessa sociala aktiviteter i vardagen. 

Inom dessa två områden ligger  barnen på en hög nivå då de utmärker  sig
akademiskt, vilket påvisar viljan att förändra sin livshistoria. Samtidigt visar de
genom deltagande betydelsen av socialt arbete, vilket möjliggör för barnen att
vara goda exempel för andra som har mindre ogynssamma livsförhållanden. 

4,3  Budget:  Under  dessa  månader  har  vi  mottagit  donationer  från
gemensamma vänner,  kyrkan och livsmedelsbanker.  Det  ekonomiska stödet
från Ankarstiftelsen ligger på samma procentandel varje månad, med undantag
för att organisationen minskat summan med 10%. Den andra procentandelen
ligger i  självförvaltning och andra poster som vi har separat för att  hålla vår
månatliga budget.  
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REVISIONSBERÄTTELSE MEDELLIN FÖR ANKARSTIFTELSEN-SVERIGE
SEPTEMBER TILL DECEMBER 2019

Intäkter
Utgående
per månad Årlig total

Ankarstiftelsen 20.881.142

Andra givare 57.853.844

Matdonationer 5.798.000

Donation av kläder och gåvor 8.202.500

Lokal Secondhand verksamhet 1.927.000

Finansiella intäkter 7,867

Totala intäkter 94.670.353

Övriga utgifter (Konsultuppdrag) 1.300.000 3.900.000

Skatter 1.718.042 5.154.125

Hyreskostnad 1.974.275 5.922.825

Nyårsgåvor samt nyårsaktiviteter 1.877.737 5.633.210

El, vatten, telefon, mm 2.011.880 6.035.641

Andra tjänster 100,000 300,000

Underhåll 108,060 324,181

Resekostnader 85,233 255,700

Städkostnader 198,103 594,308

Skolkostnader 827,852 2.483.555

Transportkostnader 1.316.384 3.949.153

Mat 8.302.970 24.908.911

Sjukvårdskostnader 56,814 170,441

Stöd 2.117.124 6.351.373

Personalkostnader 9.066.814 27.200.443

Bank kostnader 495,065 1.485.196



Kläder 2.734.167 8.202.500

Totalt 34.290.521 102.871.562

Underskott 8.201.209

4,4  Problem och  liknande:  Vi  saknar  långvariga  volontärer  detta  år,  och  vi
förlorade många volontärer då de avslutade sin tid hos oss. Människor som kan
volontärarbeta växlar då vi inte kan ge dem lön som kompensation för deras
arbete, och vi avslutade året med få volontärer. 

 En  stor  andel  barn  vill  komma  in  på  barnhemmet,  men  vi  har  inte
tillräckligt många människor som kan hjälpa till att ta hand om dem.

4,5  Nya risker: Vi arbetar för att köpa en gård som kan generera intäkter till
barnhemmet.

4,6 Nya möjligheter/Nyheter: Vi arbetar för att logistiskt anordna en resa till USA
för barnen på barnhemmet, som sköts upp från juni 2019.

 Vi har börjat med secondhand butik som ett sätt att samla in resurser
som saknades i budgeten, likväl som att det var en yrkesverksamhet för
ungdomarna på barnhemmet. 

 Öppna en matsal (matbespisning) i Guajira.

 Flickor  som  slutat  gymnasiet  kommer  att  utföra  Edem
(Missionsutbildning) och sedan börja på universitetet.

Hjärtliga hälsningar,
Magda Rocio Largo 
__________________
Koordinator för barnhemmet 


