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AKTIVITETER UNDER KVARTALET

UTFLYKT TILL BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

LEKTION MED IDROTT- OCH HÄLSA

FÖDELSEDAGSFIRANDE OCH YORGELYS 15-ÅRSFIRANDE

BARNEN BLEV INBJUDNA TILL ISABELLAS FÖDELSEDAGSFIRANDE

OCH VI FORTSÄTTER I VÅRT KREATIVA ARBETE I VÅR HEMMASTUDIO.

KONSTVERK

SKÅDESPELARE OCH STÖDJANDE ROLLER

LEKTIONER I HÅRKLIPPNING FÖR KILLARNA

OCH JULEN BÖRJADE MED ÄTANDE – YIPPIE!

KRÄM, MUNKAR OCH SMÖRDEGSBAKELSER.

OCH VI BESÖKTE LJUSEN OCH VI HADE DET TREVLIGT

SLUTET AV ÅR 2020 OCH JULFEST.

FIRANDE AV EXAMEN FRÅN ELFTE ÅRSKURSEN:

• Daniel Llorente.
• Miarianith Posada.
• Leydis Otero.

PRESENTER OCH MER PRESENTER ATT NJUTA AV

SEMESTER EFTER KARANTÄNEN OCH ÅTERVÄNDANDET HEM – VILKET
GLÄDJE!

FÖRSÄLJNING AV KLÄDER FÖR ATT SPONSRA BARNENS
SEMESTERRESA.

Försäljningen ledde till totalt 925.000 pesos insamlade, detta gick
till att betala en del av kostnaden för bussen som kostade 3.000.000
pesos att hyra. (motsvarande 2 200Sek som kommit in och 7 100:som var kostnaden)

4.1 Uppnådda resultat (beskriv med ord)
• Vi har avslutat ett skolår med anpassningar och nya utbildningssystm
• Tre av våra barn tog examen detta år, trots de förändringar som
varit i skolan på grund av pandemin.
•Vi har kunnat fortsätta ge barnen mellanmål genonm matpaket från
regeringen som i vanliga fall hade delats ut på skolan. Detta kommer
fortsätta tills karantänen är över.
•Vi har bibehållit stadiga relationer med våra givare; la mayorista,
mercados Emo, panadería trigo, pan y arte, Amigos, faddrar,
Ankarstiftelen och kyrkor. Under denna tid har våra givare stöttat
oss kontinuerligt.
•Vi har avslutat detta år utan att någon av våra barn eller personal
drabbats av viruset.
• Vi har bibehållit den mentala hälsan under karantänen och hittat sätt
att hantera de möjliga känslomässiga utmaningarna för barn och
personal utifrån karantänen. Vi har hittat nya lösningar så barnen kan
träffa sina familjer åtminstone i korta stunder för att bibehålla sin
känslomässiga stabilitet bättre.
• Vi har fått möjligheten att barnen och ungdomarna kunde resa
hem för att besöka sina familjer efter denna långa karantän.
•Hemstudierna har möjliggjort för oss att se barnens akademiska
förmågor. Under dessa månader har barnen studerat på en hög
akademisk nivå, och de avslutar året med att vara på första plats. De
har även fått hedersomnämnanden och allmänt erkännande av sina
lärare på den virtuella avslutningscermonin där även betyg gavs ut.

4.2 Indikatorer:

•Fortsätta förvalta projekten för att ta tillvara på det stöd som finns
för vår målgrupp.
• Starta nya insamlings projekt gällande produkter, kontanter och
annat för att vara delaktiga i försörjningen av våra projekt.
•Utifrån hur året varit kommer alternativen ändras för att bibehålla
hur vi tänker nytt för att ta tillvara på resurserna och samtidigt
arbeta för att uppnå våra mål.
•Fortsätta vårt sociala arbete för att skydda barn och ge humanitär
hjälp till de som behöver det mest. (I tider som dessa är när sociala
projekt utvecklas som mest, då det finns stora behov. Mat, husrum
och allmänna tjänster)
•Stegvis, i enlighet med regeringens instruktioner, kommer vi påbörja
processen med att öppna på nytt. Vi kommer följa instruktionerna
likväl som att ta vara på de fördelar som kan finnas för detta.
•Vi fortsätter utföra våra dagliga uppgifter i enlighet med tiden vi
lever i idag, och vi fortsätter hjälpa de som kan gynnas mest av
programmet.
•

Fortsätta våra program i virituell form, som utbildning, möten,
träning och kyrkliga aktiviteter utifrån de restriktioner som
funnits både global och i landet (beroende på spridningen av
viruset)

•

Indikator för utbildningsaspekten: Utbildning som syftar till att
utveckla individens intellektuella kapacitet.
Detta uppnåddes tack vare att våra volontärer tog på sig rollen att
hjälpa barnen med sina studier. Barnen har också ansträngt sig för
att ta till sig de nya studieverktygen, anpassat sig till virituellt
lärande hemma, samt att de deltagit och haft roligt under
lektionerna.
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Indikatorer för den etiska och spirituella aspekten: Detta
refererar till det inre livet hos personer, det som ger mening och
syfte till deras handlingar och existens. Detta oavsett de externa
förutsättningarna, vilket innebär att lära sig att njuta av själva
upplevelsen.
Under denna tid är det tron som ger oss styrkan att ta oss igenom den
situation vi lever i idag, det är anledningen till att svåra tider blir
lättare att uthärda. Vi allá tror att det kommer passera till slut, och
vi tar stor lärdom. Barnen och ungdomarna har kommit närmare tron
för att kunna hantera allt som varit och allt som kommer nästa år.
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Indikatorer för den känslomässiga aspekten: Detta anses vara de
möjligheter människor har att relatera till sig själv, till andra samt till
omgivningen.
Vi upprätthåller barnens emotionella stabilitet genom att anordna
olika aktiviteter, samt stötta i kontakten med föräldrar, anhöriga och

släktingar. Vidare tillhandahåller vi känslomässigt stöd så barnen inte
är ledsna genom att vi tillåter besök från exempelvis föräldrar så
länge de vidtar nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning. I
slutet av året kunde barnen åka på semester för att besöka familj,
vilket ytterliggare stärker deras känslomässiga band.
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Sociopolitisk aspekt: Det handlar om människans förmåga att, i
interaktion med andra, utveckla solidaritet och gemenskap i skapandet
av ett rättvist, jämlikt samhälle där alla kan delta.
Barnen har under denna tid lärt sig att uppskatta och njuta av det
barnehmmet ger dem varje dag, då de har insett att många barn som
inte har tillgång till det. Barnen har fått dela med sig av det de har
för att visa den sociala kulturen och bidra till att hjälpa andra.
Trots karantänen har vi lyckats skapa en familjär känsla som tillåter
oss att skapa känslomässiga band som bidrar till utvecklingen hos
varje barn och ungdom på barnhemmet.
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Kognitiv aspekt: Det är potentialen i människor som tillåter oss att
förstå, lära, skapa och leva i vår verklighet.
Detta uppnås genom att varje person måste utveckla sitt eget lärande
utifrån egen anstränging, intresse och förmåga för att nyttja den
kunskap de får i syfte att göra sina uppgifter och uppnå sina
akademiska mål. Varje person har ett eget ansvar och eget åtagande
att slutföra sina läsår och ta examen från gymnasiet.
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4.3 Budget: Under dessa månader har vi mottagit specifika
donationer från matbutiker, bageriet, klädbanker, matbanker,
finansiellt stöd från Ankarstiftelsen (samma procent som tidigare
månader). Övrig procent kommer från egna insamlade medel och andra

inkomster vi har för att möta vår månatliga budget. Utöver detta har
vi fått donationer som är till stor hjälp när det kommer till att ordna
mat till barnen på barnhemmet.
Under dessa månader har vi kunnat se hur insamlingsarbetet, involvera
andra personer, vänner, och familj har möjliggjort för oss att
tillgodose de behov som finns varje månad på barnhemmet. Faktumet
att vi kan få vårt program mer välkänt öppnar dörrar för att få fler
framtida givare både kort- och långsiktigt.
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Koncept

Ankarstiftelsen
Andra givare
Finansiell inkomst
Total inkomst

Koncept

Rådgivningsavgift
Hyra
El, gas och vatten
Underhåll
Städkostnader
Skolkostnader
Transportkostnader
Mat
Snacks
Medicinska kostnader
Akuta behov
Bidrag till personalen
Bidrag till missionärer
Finansiella kostnader
Bidrag till presenter till barnen
Skyddsutrustning för barnen
Donationer som betalats ut till tredje part (öronmärkt på
det sättet från gåvogivare)
Övriga kostnader
Totalt

Inkomst
41.268.190

112.156.944
19.452
153.444.586
Totalt för
Månadskostnad trimestern

2.000.000
4.692.406
3.466.221
1.722.567
292.539
706.350
1.546.250
4.833.599
128.291
407.043
1.727.478
15.309.560
649.667
351.599
1.333.333
283.733

6.000.000
14.077.218
10.398.664
5.167.700
877.616
2.119.050
4.638.750
14.500.798
384.874
1.221.130
5.182.433
45.928.679
1.949.000
1.054.796
4.000.000
851.200

11.139.987
557.572
51.148.195

33.419.962
1.672.716
153.444.586

FÖRDELNING AV RESURSER TREDJE TRIMESTERN 2020(OKTOBER,
NOVEMBER, DECEMBER) 2020

DATUM
02/10/2020
30/10/2020

09/11/2020
09/11/2020
07/11/2020
07/12/2020

07/12/2020

SPECIFIKA DONATIONER
GIVARE
KONCEPT
DONACIONES
OLIKA
EMO
MATVAROR
DISPRONAT
CALUDIA
SALGADO,
LORENA, LUIGY
PASTORA FANNY,
LORENA RAMOS
TRIGO PAN Y
ARTE
TRIGO PAN Y
ARTE
TRIGO PAN Y
ARTE

MÄNGD

VÄRDE

186

488.940

FLINGOR
FIRANDE
YORGELIS 15ÅRSDAG

21.5

119.000

128

769.000

YORGELIS 15ÅRSDAG

NA

KORVBRÖD

600

KORVBRÖD

134

OSTPINNAR,
SÖTA BAKVERK,
STORA BAKVERK

144

MUNKAR, KRÄM
OCH
28/11/2020
SMÖRDEGSBAKE
LSER
AMIGO LORENA PRESENTGER TILL
10/12/2020
RAMOS
BARNEN
DONACIONES
OLIKA
14/12/2020
EMO
MATVAROR
PELUQUERIA
NURY

65

38
210

400.200
89.378

234.500

200.000

400.000
600.000

16/12/2020

DISPRONAT

MÅNAD
OKTOBER
OCH
NOVEMBER

ISTIRUCION
EDUCATIVA
CARACAS Y
AGUSTIN NIETO
CABALLERO

MAT OCH
KLÄDER TILL
STUDENTERNA

22

SRA MERCEDES
ORTIZ

MJÖLK, OST,
CHURROS,
AREPAS,
BANANER

803
ENHETER

563.200

MÄNGD

VÄRDE

MÅNAD
OKTOBER,
NOVEMBER
OCH
DECEMBER

DATUM
MÅNAD
OKTOBER,
NOVEMBER,
DECEMBER

FLINGOR

FÖRSÄLJNING - KLÄDER
ANSVARIG
KONCEPT
DANILYS
MARQUEZ

FÖRSÄLJNING

82

400.000

50 STYCKEN

168.000

1.100.000

316.353

TOTALT

5.848.571

SOCIAL GENOMSLAGSKRAFT DENNA KVARTAL:

• Inräknat att vi inte kunde utföra gatuprogrammet Bröd för Livet
utifrån pandemin (COVID-19), så kunde vi fördela 40 matpaket
där vi vanligtvis arbetar med gatuprogrammet, vilket gynnade
både bostadshus och övernattningshem för hemlösa.
• Vi delade även ut matpaket till 38 familjer som har anknytning
till barnen (Varje barn och ungdom fick ett matpaket för att
dela med sig i sina hem under semestern)
• Varje volontär fick en liten korg som de kunde dela med sina
familjer vid julmiddagen.
• Medicinsk och social hjälp har getts till barn i fem familjer från
Venezuela som bor nära barnhemmet.

DONATIONER OCH AKTIVITETER UNDER KVARTALET

OCH VI MÅLADE OM FÖRSTA VÅNINGEN PÅ BARNHEMMET

GATUPROGRAMMET BRÖD FÖR LIVET

4.4 Problem och liknande:
•Nya volontärer för nästa år, både långtids vistelser men även
kortvariga.
•Alla resor som kräver att lämna Medellin och landet har fått ställas
in.
• På grund av nytt virusutbrott har karantänen förlängts.
• Det förnyade virusutbrottet innebär att vi inte kan öppna
programmet Bröd för Livet eller göra andra aktiviteter permanent.
• Ta in nya barn till barnhemmet då reglerna utifrån pandemin är
att vi får ha högst 50 personer i lokalerna.
• Återgång till striktare karantän, då våra aktiviteter och
program inte går i linje med regeringens orders.
4.5
•
•
•
•
•

Nya risker:
Vi saknar heltidsvolontärer nästa år
Finansiering för att måla barnhemmets tre våningar
Finansiering av barnens resa tillbaka till Medellin i januari
För att gynna barnen i denna sektor.
Stipendium för att finansiellt sponsra universitetsstudierna för
barnen som tog studenten under året 2020

4.6 Nya möjligheter/nyheter:
•Bygga en matsal på marken vi har i Montelibano Cordoba.
• Vi arbetar för att köpa en gård så att vi kan bli mer
själförsörjande när det gäller mat till barnen.
• Vi arbetar för att kunna stötta tre pojkar ekonomiskt, de vill
göra missionsarbete i olika städer i Colombia. De behöver 9
miljoner pesos för detta. (Ungefär 22 000:-)
• Vi funderar på möjligheten att flytta ut på landet under
karantänen, då vi tror att det skulle vara bättre att vara på
landsbygden istället för i stadsmiljön medan det är hårda
restriktioner.
Hjärtliga hälsningar,
Magda Roció Largo
__________________
Koordinator för barnhemmet

