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PROJEKTUPPFÖLJNING

Organisation: Confraternidad Carcelaria de Colombia./Fängelsegemenskapen i Colombia

Projekt/program: Gröna Sidan.

Informationsperiod: sept - dec 2019.

4.1 Uppnådda resultat:

Psykosocialt arbete.
Allmänt mål:

Föreläsning om  "tidstjuvar" hur man kan övervinna 5 dåliga vanor, som stjäl vår tid.
Genom föreläsningarna tänker vi ge de berörda ett antal strategier eller metoder för
att  kunna  ifrågasätta  sig  själva  och  hantera  olika  situationer,  som  påverkar
produktiviteten och den dagliga prestandan.

Psykologisk rådgivning:

I det här avsnittet kan vi lyfta fram två fall som deltog på CCC: s kontor tillsammans med stöd av Levis Nassif
of Human Management:

Den första handlade om en 13-årig tjej vars bakgrund först undersöktes. Genom ett frågeformulär undersöktes
riskfaktorer och en bedömningsskala inom mental hälsa, där resultaten var gynnsamma. Därefter följdes hon
under tre månader tillsammans med sin mor. Träffarna varade mellan 45 minuter till 1 timme per möte.

Det andra handlade om en 10-årig pojke. Efter att ha utrett hans bakgrund, lades fokus på den sorg och det
missnöje  han kände på grund av  frånvaron av sin far.  Behandlingen fokuserar  på hanteringen av  dessa
känslor för att undvika att dessa kunde påverka andra områden i hans liv. I detta fall tillämpades ett verktyg
som kallas "känslornas trafikljus".Modern fick även hon stöd av Levis Nassif.

Man bör komma ihåg att psykologisk rådgivning erbjuds till alla som är en del av Gröna Sidan alltid med
föräldrars  närvaro  och  där  de  har  informerats  i  förväg.  Uppföljningen  sker  i  Fängelsemissionens
anläggningarna - huvudkontor.

Föräldraskola: 

När det gäller organiserade och schemalagda föräldraskolor var närvaron cirka 75%. Det innebär hög närvaro
speciellt i sektorerna Santo Domingo, Playón ochi Castilla-sektorn. Även om närvaron påverkades av klimatet,
var detta inte en anledning till  att  stanna hemma. De föräldrarna som deltog, blev mycket påverkade och
berörda  av  frågorna  som  leddes  av  socialarbetaren  Paula  Torres,  som  stöttade  oss  som  föreläsare.  
Vi uppskattar hennes stora hjälp. Man kan säga att arbetet var på en personlig nivå, stunder där var och en
konfronterade  sig  själv  utifrån  barnens  uppfostran  och  i  slutändan  var  det  många  tårar  som  fälldes.
Det var mycket uppskattat av alla. 

De två sektorerna där föräldraskolan inte kunde genomföras förklaras genom följande:

Trots  att  datumet  för  detta  evenemang  tidigare  hade  planerats  i  San  Cristóbal,  hade
lärargruppen redan ett annat jobb riktat till föräldrar, och - som en av teknikerna berättade
för mig, - sedan tidigare förberett detta projekt. Det hade ordnats med transport, skjortor,
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frivillig personal, förfriskningar, ämnen som ska pratas om osv ... Och slutligen nämner vi
föräldraskolan i  Acevedo,  och som bekant  stöds föräldraskolor  av frivillig  personal från
kommunen. Där görs förberedelse av de ämnen som ska diskuteras. Vi bidrar vid vissa
tillfällen  med  arbetsmaterial,  och  vid  detta  tillfälle  berodde  avbokningen  av  nämnda
föräldraskola på en olycka som drabbade socialarbetaren. Vi framförde vår ursäkt för den
uppstådda situationen.  Vårt  mål  är  att  kunna genomföra  utbildningen  till  nästa år  och
också kunna hantera oförutsedda händelser.

Vi kan bekräfta att det fanns mer hjälp från mödrar än från fäder. Med detta menar vi inte
att männen är mer slapphänta, men det visar att det finns ett starkare känslomässigt band
hos mödrarna och en större ansvarskänsla. Nedanståenden statistik visar detta: 

NÄRVARO PER SEKTOR

NÄRVARO ENLIGT KÖN
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Gemenskapsarbete 

Rapporten visar resultat på trauman, och betonar (goda) värderingar. (Dåliga) värderingar
får inte längre finnas bland medlemmarna i programmet. Vi arbetar med termer som att
“vara” i  olika teman" beroende på de problemställningar  som barnen och ungdomarna
upplever.  Vi  utvecklar  olika  aktiviteter  för  att  programmet  ska  fungera  ordentligt,  till
exempel:

● En andakt hålls innan träning, inom alla sektorer.
● Tel.samtal  till  familjerna  görs  för  att  presentera  programmet,  möta  familjernas

behov och utvärdera arbetsteamets insats
● Databasen: informationen om de redan registrerade deltagarna uppdateras och de

nya medlemmarna registreras.
OBS: Med stöd av "SATURACOLOMBIA" så har vi fått stöd av en kyrka för att genomföra
besök,  föräldraskolor,  andakter  och  ett  mer  ingående  arbete  med  barnen  och  deras
familjer. 

NÄRVARORAPPORT FÖR VARJE SEKTOR (PER KVARTAL)

San
Cristób

al

Castilla Aceve
do

Playón Santo
Domingo

Barranqui
lla

Totalt

BESÖK - - - - - 120 203

ANDAKTER 3 3 3 3 3 70 270

TEL SAMTAL 50 27 25 20 20 142
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Sport:

● Besöken genomförs av lärarna och de bör göra 10 besök per månad. De ska varje
månad presentera besöksformuläret för att verifiera besöken. Besökets längd är högst
en timme.

● Träningarna sker under hela innevarande år.
● Turneringar och matcher äger rum varje veckohelg, ibland sker det även på speciella

helgdagar under hela året.
● Tränare  utbildas  varje  måndag  under  innevarande  år  från  kl.  8:00  till  18:00.

Fotbollsföreningen "COSDECOL" håller i utbildningen

                                                           PLAYÓN
Antal hembesök: 30 

Träning: tisdag 9:00 till 11:00; tisdag 18:00 till 22:00; onsdag 20.00 till 21.00; fredag
9:00 till 11:00; fredag 18:00 till 20:00.

Turnering:  12  matcher  (per  kategori)  i  den  nederländska  Colombo-turneringen.  De
lokala turneringarna hålls på platsen där man tränar. (Turneringar spelas varje lördag
och  söndag).  Vi  kvalificerade  oss  i  två  kategorier  i  slutet  av  den  nederländska
colombo-turneringen,  under  15  och  17.  I  den  lokala  turneringen  vann  vi  med
damteamet, under 15 och 17.

Socialt engagemang: 64 andakter, 3 läger, 1 föräldraskola. 2 volontärer som tränare,
en kyrka som socialt stöd.

NÄRVARORAPPORT FÖR VARJE SEKTOR PER KATEGORI

Kvartal Kön SU
B 7

SUB
9

SU
B
11

SUB
13

SUB
15

Sub
17

LIBRE
Feme

TOTAL
T

4:de

Manliga - - -23 - 15 22 -       86

Kvinnliga  -  -  -  -  - -  26
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CASTILLA

Antal hembesök: 30

Träning: tisdag 9:00 till 11:30; tisdag 13:30 till 16:00; torsdag 9:00 till 11:30; fredag 
13:30 till 16:00.

Turnering: 12 matcher (per kategori) i den nederländska Colombo-turneringen. De 
lokala turneringarna hålls på platsen där man tränar. (Turneringar spelas varje lördag 
och  söndag). Andra plats i den nederländska colombianska turneringen, i kategorin 
under 9.

Socialt engagemang: 48 andakter, motivationssamtal, 2 frivilliga som tränare, 1 kyrka 
som socialt stöd.

INFORME ASISTENCIA POR CATEGORÍAS

Kvartal Kön SU
B 7

SUB
9

SU
B
11

SUB
13

SUB
15

Sub
17

LIBRE TOTAL
T

4:e

Manliga - 22 20 39 15 - 103

Kvinnliga  -  -  -  -  - -  07

ACEVEDO

Antal hembesök: 30

Träning: tisdag 18.00 till 22.00; torsdag 18.00 till 20.00; fredag 19:00 till 22:00.

Turnering:  12 matcher (per kategori)  i  den nederländska Colombo-turneringen.   De
lokala turneringarna hålls på platsen där man tränar. (Turneringar spelas varje lördag
och  söndag). De kvalificerade sig med fyra kategorier i slutet av den nederländska
colombianska turneringen under 7,9,11,15.

Socialt engagemang: 48 andakter, motivationssamtal, förstärkning gällande utbildning,
3 läger, leverans av förnödenheter, souvenirer (tula, espinilleras, guayos?). 5 frivilliga
som tränare,  en kyrka som socialt  stöd.  Två entreprenörskapsprojekt  genomfördes
tillsammans med borgmästarkontoret/kommunen i Medellín.

INFORME ASISTENCIA POR CATEGORÍAS
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Kvartal Kön SU
B 7

SUB
9

SU
B
11

SUB
13

SUB
15

Sub
17

LIBRE TOTAL
T

4:e

Manligt 20 25 25 20 22 -25 -      152

Kvinnligt  -  -  -  -  - -  15

SAN CRISTOBAL

Antal hembesök:: 30

Träning:  måndag 06:00 till  08:00;  måndag 18:00 till  19:00; onsdag 17:00 till  19:30;
fredag 17:00 till 19:30.

Turnering:  12  matcher  (per  kategori)  i  den  nederländska  Colombo-turneringen.  De
lokala turneringarna hålls på platsen där man tränar. (Turneringar spelas varje lördag
och   söndag). Man blev mästare i den nederländska colombianska turneringen för
kvinnor under 17; och mästare i under 11-grannskapsturneringen.

Socialt  evenemang:  48  andakter,  motivationssamtal,  3  läger,  1  föräldraskola,  3
entreprenörsverkstäder,  2  projekt  genomförda  tillsammans  med
borgmästarkontoret/kommunen  i  Medellín,  3  volontärer  som  tränare,  1  kyrka  som
socialt stöd.

INFORME ASISTENCIA POR CATEGORÍAS

Kvartal Kön SU
B 7

SUB
9

SU
B
11

SUB
13

SUB
17

Sub
19

LIBRE TOTAL
T

4:e

Manligt - - 20 55 - -  105

Kvinnligt  -  -  -  -  30 -  -
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SANTO DOMINGO

Antal hembesök: 30

Träning: tisdag 17:00 till 19:00; onsdag 17:00 till 18:30; fredag 17:00 till 19:00.

Turnering: 12 matcher (per kategori) i den nederländska Colombo-turneringen. Lokal
turnering med kategorin under 14. Man klassifierade sig till slutspel i två kategorier i
den  nederländska  colombianska  turneringen,  under  15  och  under  17  mästarna.  
I grannskapsturneringen vann man med kategorin under 13.

Socialt evenemang: 48 andakter, motivationssamtal, förstärkning gällande utbildning, 1
föräldraskola, 3 läger; och 2 frivilliga som tränare.

INFORME ASISTENCIA POR CATEGORÍAS

Kvartal Kön SU
B 7

SUB
9

SU
B
11

SUB
13

SUB
15

Sub
17

LIBRE TOTAL
T

4:e

Manligt - - - 40 34 28 - 106

Kvinnligt  -  -  -  -  -  04

BARRANQUILLA

Sektorerna: Santo Domingo y Carrizal

Antal hembesök: 36

Träning: tisdag 15:00 till 17:00, 18:00 till 20:00 onsdag 7:00 till 21:00, 15:00 till 17:00,
18:00 till 20:00 torsdag 15:00 till 17:00, 18:00 till 20:00; fredag 7:00 till 9:00.

Turneringar:  Santo Domingo grannskapsturnering med underkategorierna 8, 10, 12,
14;  grannskapsturnering  i  Villa  Arena  med  underkategorierna  10,  12,  14,  16
kategorierna samt ett antal små turneringarna i Barranquillas kommunhus.

Socialt  evenemang:  72  andakter,  120  besök  hos  familjer,  1  föräldramöte,
motivationssamtal,  leverans  av  förnödenheter,  idrottsimplementering  (guayos,
espinilleras, skjortor, byxor och overaller) samt juridisk undervisning i familjerätt.
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INFORME ASISTENCIA POR CATEGORÍAS

Kvartal Kön SU
B 7

SUB
9

SU
B
11

SUB
13

SUB
15

Sub
17

LIBRE TOTAL
T

4:e

Manligt - 17 41 60 4 30 -        18
3

Kvinnligt - 8 11 10 2 - -

Genom det metodiska utvärderingsverktyget "DOFA" klargör vi punkterna 
4.4 Problemställningar, 4.5 Nya risker och 4.6 Möjligheter och nyheter.

ALLMÄN ANALYS DOFA GRÖNA SIDAN
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EXTERN ANALYS INTERN ANALYS

HOT

⮚ Hög  konsumtion  av  droger  på
grund  av  ökad  försäljning  och
lättillgänglighet,  särskilt  i  parker,
på skolor och vid idrottsplatser.

⮚ Lätt att gå med i olagliga väpnade
grupper               

⮚ Ungdomar är sårbara p gr a löften 
om ekonomisk vinning och makt 
och nyttjas därför av olagliga 
väpnade grupper

⮚ Vaccinationsavgift för att få träna.

⮚ Progressiv satsning från andra 
idrottsskolor.

⮚ Brist på resurser för att delta i 
tävlingsmatcher.

⮚ På grund av att föräldrarna 
arbetar, har de svårt att ta emot 
besökare.

⮚ Faderns frånvaro i barnets liv.

⮚ Störning av gäng vid den 
sportsliga utövningen.

⮚ Psykologiska problem hos några 
av våra stödmottagare på grund 
av möjligt våld i familjen.

⮚ Idrottare  med  ekonomiskt  ansvar
att försörja sina familjer.

⮚ Strider  mellan  beväpnade
grupper. 

STYRKOR

⮚ Förebyggande arbete mot droger.

⮚ Social påverkan 

⮚ Hembesök hos familjerna

⮚ Utbildningsstöd och andlig 
undervisning.

⮚ Psykologisk rådgivning och 
aktiviteter.

⮚ Tillväxt i befolkningen av barn och 
unga deltagare.

⮚ God relation med ledningen på 
kommunkontoren i Medellín och 
Barranquilla.

⮚ Övervakning av direktiv.

⮚ Läger

⮚ Sammanhållningen i arbetsteamet
Gröna Sidan.

⮚ Teamutbildning.

MÖJLIGHETER

⮚ Ett bättre livsprojekt. 

SVAGHETER

⮚ Långa  avstånd  för
deltagarna till sportarenan.
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⮚ Chans  till  framtida  jobb  “som
tränare”                                 

⮚ Satsning på sport

⮚ Fortsatt satsning på individer till 
“en bättre framtid”.

⮚ Fler frivilligarbetare.

⮚ Fler turneringar i de olika 
sektorerna.

⮚ Lättillgänglighet till träningsplatser 
som är lämpliga för barn.

⮚ God administration gällande olika 
sportscenarier.

⮚ Vi är ett gott exempel gällande 
idrott för familjer och närliggande 
klubbar.

⮚ Integritet i tävlingarna

⮚ Sena kvällstider för träning.

⮚ Besök hos familjerna.

⮚ Föga implementering. 

⮚ Kostnad för uniformer

⮚ Klimatpåverkan.

⮚ Väpnade konflikter

⮚ Implementering  av
idrott/sport.

⮚ Skador hos utövarna

Möjliga kommentarer till budgeten:

⮚ Varje del i GRÖNA SIDAN-programmet har uppfyllts till 85%.  Vi hoppas att
de två sista rapporterna kommer att uppnå de återstående 15%.

⮚ Vi hoppas kunna ha uniformer för varje kategori fram till 2020, sponsrade av
ANKAR-stiftelsen.

⮚ Vi hoppas ha tränings utrustning under 2020 för varje sektor i Gröna Sidan-
programmet.

⮚ Vi  hoppas att  under  2020 ha uniformer  till  varje  tränare  i  Gröna Sidan-
projektet.
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4.3 Budget

DONATION ANKAR STIFTELSEN FJÄRDE KVARTALET

Genomförande: under  det  fjärde  kvartalet  lyckades  vi  tillhandahålla  stöd  i  det
administrativa arbetet och gällande arbetsgruppens möten, och på så sätt kunna förbättra
effektiviteten inom alla områden inom GRÖNA SIDAN-programmet.

GENOMFÖRANDE

BESKRIVNING ANTAL VÄRDE

Kameraman. (Kinesisk 
TV-program) 1 $800.000

Föredrag om socialt 
arbete, kommunen 3 $ 360.000

Drycker 6 $ 120.000

Läger 3 $ 2.400.000

Implementering av idrott: 1 $ 800.000
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ballonger, koner, tallrikar.

Lekmaterial: ula ula, 
conos, tapas. 22 $ 70.300

TOTALT  $   4.550.300


