Sopimuskohderaportti 1/2018
VE802 Lapset kohti parempaa elämää

Lapset kohti parempaa elämää, Venezuela
Kumppani:
Venezuelan evankelis-luterilainen kirkko (IELV)
Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Valencian seurakunnan perhe-, lapsi- ja varhaisnuorisotyötä, jotta
syrjäytymisvaarassa olevat lapset saavat turvallisen kasvupaikan ja heistä kasvaa tasapainoisia aikuisia.
Venezuelan evankelis-luterilaisen kirkon suurin seurakunta on Valencian seurakunta, joka on hankkeen
toteuttaja. Hankealue on hyvin köyhää ja sitä leimaa rikollisuus ja sosiaalinen epävarmuus sekä ruoka- ja
lääkepula. Valencian seurakunta on tehnyt pitkään sosiaalityötä syrjäytymisvaarassa olevien lasten parissa.
Vuonna 1993 perustettu poikien turvakoti Casa Hogar sijaisvanhempineen antaa lapsille rakkautta ja auttaa
heitä elämänarvoisessa kasvussa. Pojat tulevat vaikeista olosuhteista, perheet elävät äärimmäisen
köyhyysrajan alapuolella, monet ovat orpoja tai hylättyjä ja useimmat myös väkivallan uhreja. Poikien osalta
on tapahtunut täysi sukupolven vaihdos ja entiset kodin asukkaat toimivat nyt esikuvina nuoremmilleen:
kaikki ovat kouluttautuneet ja saaneet töitä ja monilla on jo oma perhe. Kodissa asumisen ikäraja on 5-17
vuotta. Leipomohankkeen myötä työn omavaraisuustilanne on hieman parantunut. Casa Hogaria hallinnoi
Fundación Fe, Amor y Esperanza –säätiö.
Vuonna 2000 seurakunta avasi San Blasin köyhän asuma-alueen laidalle Casa de la Amistad (Ystävyyden
talo) -nimisen toimipisteen, jossa toimii esikoulu. Barquisimeton kaupungin esikoulu, joka aloitettiin vuonna
2017, mahdollistaa vähävaraisten ja haavoittuvien perheiden lapsille hyvän kasvualustan ja paremmat
edellytykset menestyä peruskoulussa.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018:
Alkuvuonna 2018 IELVille on tarjottu Lähetysseuran puolesta yksi hankehallinnon koulutus, johon
osallistui pastori Gerardo A. Hands sekä kummiohjelman koordinaattori Elisabeth de Hands.
Latinalaisessa Amerikassa on ollut kit-koordinaattori vasta vuodesta 2017 alkaen, joten IELVille on
tarjottu vain kaksi hanke- ja taloushallinnon koulutusta Kolumbiassa. Hallinnon taso on siis melko
huono eikä IELVillä ole mm. lastensuojeluohjeistusta eikä johtosääntöä. Kirkko pyrkii lisäämään
omarahoitusosuuttaan mm. myymällä Casa Hogarin nuorten leipomotuotteita.
Tällä hetkellä Venezuelan kummilapsiohjelmassa oli mukana yhteensä 53 lasta ja nuorta Casa
Hogarista, Barquisimeton esikoulusta sekä San Blasin Ystävyyden talosta.
Venezuelan sekasortoisesta taloudellisesta, poliittisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta huolimatta,
kirkko on pystynyt tarjoamaan Casa Hogarin 19 pojalle ruuan, koulutuksen ja turvan sekä
Ystävyyden talon ja Barquisimeton esikoulun 34 lapselle koulutusta ja välipalat. Tämä on lisännyt
lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja yhteisöjensä toivoa paremmasta tulevaisuudesta.
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Ystävyyden talossa San Blasissa esikoulua käy 34 kolmesta kuuteen vuotiasta lasta. Kaikki
esikoululaiset saavat kummitukea. A las maestras se les hace bono compensatorio y se les da
beneficios adicionales para que sigan trabajando aún es esta crisis que afecta a todos los venzolanos.
Esikoulua käy 33 lasta, joista 19 on tyttöjä ja 14 poikia.
Toinen kummilapsiryhmä on Valencian seurakunnan ylläpitämän Casa Hogarin poikien turvakodin
5-17 vuotiaat pojat. Turvakodissa asuu tällä hetkellä 19 lasta ja nuorta sekä heidän sijaisperheensä
eli yhteensä 23 henkilöä.
Casa Hogariin on alkuvuonna 2018 otettu neljä uutta poikaa. Venezuelan kriisin seurauksena
varsinkin ruokailun järjestäminen on ollut haasteellista. Turvakodin ensisijaisena kohteena ovat
täysin orvot ja hylätyt katulapset, mutta kodissa on myös lapsia, joilla on perhe. Lapsille tarjotaan
terapeuttien ja psykologien tukea sekä henkilökohtaista turvakodin elämään sopeutumiseen. Kaikki
Casa Hogarin pojat osallistuvat aktiivisesti kirkon toimintaan.
Kaikki Casa Hogarin pojat käyvät koulua. Iltapäivisin pojille tarjotaan tukiopetusta kouluaineissa.
Tukiopetuksen lisäksi pojille tarjotaan monenlaista koulutusta, kuten leipomo-, puutyö- ja
musiikkikursseja. Poikakodissa harrastetaan myös paljon erilaisia urheilulajeja.

Kummilapsiohjelman puitteissa kirkon työntekijöille, lasten vanhemmille ja Casa Hogarin hoitajille
tarjotaan koulutusta sekä keskusteluapua mm. tunteiden hallinnasta kriisin keskellä. Vanhemmille
tarjotaan pappien toimesta myös hengellistä tukea Casa Hogarissa, San Blasissa, Barquisimetossa ja
Caracasissa.
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Kummiohjelmaan kuuluvat lapset ja nuoret ovat suorittaneet peruskoulun ja lukion kursseja hyvin
arvosanoin. Kummiohjelmaan kuuluvien nuorten ja lasten perheet ovat saanet taloudellista tukea ja
näin ollen heidän elämänlaatunsa on parantunut. Useat nuoret ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon
ja voivat hakea jatko-opintoihin ja näin parantaa perheidensä elintasoa ja elämänlaatua.
Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Kiitämme Jumalaa sekä kaikkia FELMin kautta meitä tukevia ihmisiä, siitä että autatte meitä
ylläpitämään poikien turvakotia ja tarjoamaan lapsille eväitä parempaan elämään kummiohjelman
kautta. Tämä vuosi on ollut Venezuelassa erityisen vaikea maan räjähdysalttiin poliittisen tilanteen
vuoksi sekä noin 3000 kertaisen inflaation vuoksi. Elämme eristyksissä ja kaikesta on huutava pula,
erityisesti ruuasta ja lääkkeistä. Tästä johtuen emme voineet toteuttaa kaikkia suunnittelemiamme
toimintoja. Ilman teidän ystävyyttänne, tukeanne, apuanne ja rukouksianne emme olisi saavuttaneet
tavoitteitamme. Solidaarisuutenne kertaantui ja Jumalan rakkaus tuli näkyväksi yhteisössämme.
Saavutimme tavoitteemme eikä lapsilta ja nuorilta jäänyt puuttumaan mitään! Kiitos teille siitä ja
Jumalan siunausta elämäänne. (pastori Gerardo A. Hands, IELV)
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