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Lasten oikeus koulutukseen, Bolivia
Kumppani:
Bolivian evankelis-luterilainen kirkko (IELB)
Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on, että Bolivian syrjäytymisvaarassa olevat alkuperäiskansojen

lapset ja nuoret, mukaan lukien vammaiset lapset, saavat laadukasta opetusta ja suorittavat koulun loppuun.
Hanke pyrkii antamaan Bolivian riistetyille ja syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille tasa-arvoiset
mahdollisuudet yhteiskunnassa, jotta he voisivat elävät hyvää elämää, joka perustuu naisten, lasten ja
nuorten oikeuksien toteutumiseen.

Hankkeen myötä syrjäytymisvaarassa oleville vähävaraisten perheiden tytöille ja pojille mahdollistetaan
koulunkäynti, tarjotaan koulunkäyntiin tarvittavat oppimateriaalit ja välineet, koulukuljetus ja ruoka. Lapsille
järjestetään retriittejä. Lasten kanssa työskenteleville järjestetään työpajoja.
Tyttöjen tukikeskus Verena Wellsissa Caranavin kaupungissa tuetaan 17 tyttöä vuodessa. Keskuksella
tarjotaan tukiopetuksen ohella käytännön taitoja vahvistavia työpajoja, kristillistä kasvatusta sekä henkisiä ja
sosiaalisia taitoja vahvistavaa toimintaa. Keskukselle annetaan myös toimintatukea.
Vammaisten lasten tarpeet arvioidaan, heille hankitaan tarvittavat apuvälineet ja annetaan tukiopetusta.
Vanhemmille ja opettajille järjestetään työpajoja, joilla vahvistetaan heidän osaamistaan vammaisen lapsen
opintojen tukemisessa ja erityisopetuksen järjestämisessä. V
Vaikuttamistyötä tehdään opetusviranomaisiin päin inklusiivisen opetuksen ja vammaisten oikeuksien
teemassa.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018:
Bolivian hankkeista kummiohjelma, Verena Wells -keskus sekä Cobijan oppimisvaikeuksista
kärsivien lasten hankkeet pyrkivät tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia sekä opettamaan
elämäntaitoja ja vastuullista elämää.
Kummiohjelman puitteissa 95 % lapsista ja nuorista suorittaa hyväksyttävästi opintovuotensa, ja
Verena Wells -keskuksen tytöistä 100 %. Cobijan oppimisvaikeuksista kärsivien lasten
oppimistulokset ovat parantuneet hankkeen myötä huomattavasti ja noin 92 % osallistujista suoritti
oppivuotensa hyväksyttävästi. Verena Wells keskuksen kaikista peruskoulunpäättäneestä 10 tytöstä
9 on sijoittunut jatko-opintoihin.
Kirkko on aloittanut vuonna 2017 lastensuojeluohjelman laatimisen. Hankkeisiin osallistuneiden
lasten ja nuorten elämäntaidot ovat parantuneet, omanarvontunto kehittynyt ja toivo paremmasta
tulevaisuudesta lisääntynyt. Tämä on vaikuttanut myös perheiden elämänlaatuun ja tilanteeseen
positiivisesti.
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Defensores del Acre-koulun tukiopetus ja Galilea-keskus
Kaikki Cobijan kaupungissa sijaitsevan Galilea-keskuksen oppimisvaikeuksista kärsivät lapset
osaavat kirjoittaa. Tukiopetusta on annettu 25 lapselle, 13 pojalle ja 12 tytölle. On tärkeää, että
lapset ja nuoret jatkavat osallistumistaan keskuksen toimintaan, jotta he pärjäisivät koulussa ja
saisivat suoritettua kouluvuotensa hyväksyttävin arvosanoin.
Hankaluuksia hankkeen toteutumiselle ovat aiheuttaneet rankat sateet sekä oppilaiden kuljetus. Useat
asuvat kaukana keskuksesta, eikä heitä aina päästä hakemaan. Sateet tekevät teistä mutajokia.
Keskuksen moto-auto on kuitenkin saatu FELMin rahoituksella huollettua ja korjattua, joten kuljetus
sujuu turvallisemmin.
Toisena ongelmana on lasten ja perheiden kielteinen asenne koulutusta kohtaan. Useat lapset tulevat
perheistä, joissa esiintyy paljon perheväkivaltaa, alkoholismia ja huumeiden käyttöä. Hankkeeseen
osallistuvat lapset ja nuoret ovat kuitenkin luoneet vahvoja kaverisuhteita hankkeen myötä ja tämä
edesauttaa heidän oppimistaan ja parantaa asenteita. Myös monet vanhemmat osallistuvat hankkeet
toimintoihin. Hankkeen puitteissa 15 perheelle onkin tarjottu pedagogista apua sekä koulutusta
perhesuhteista ja opiskelun merkityksestä. Koulutuksella on ollut suuri vaikutus lasten ja
vanhempien välien vahvistamisessa ja parantamisessa.
Kummiohjelma
Kummiohjelmaan kuuluu 24 haavoittuvassa asemassa olevaa lasta. Kaikille on jaettu
oppimateriaaleja ja kaikki ovat jatkaneet koulunkäyntiä. Perheet ovat hyvin kiitollisia hankkeen
tarjoamalle tuelle.
Vanhemmille tarjotut koulutukset ja työpajat ovat edesauttaneet vanhempien ja perheiden
sitoutumista lasten koulunkäyntiin.
Alkuvuonna 2017, 3 lasta lähti kummiohjelmasta. Tämä johtui siitä, että heidän perheensä joutuivat
muuttamaan työn perässä muualle. Kolmen ohjelmasta poistuneen lapsen tilalle otettiin 3 uutta
lasta.
Verena Wells keskus – pedagoginen tuki
Verena Wells – keskuksessa aloitti tänä vuonna 17 nuorta naista. Kaikki nuoret ovat suoriutuneet
hyvin opinnoistaan ja saaneet hyväksyttäviä arvosanoja.
Usein keskukseen saapuvat nuoret ovat levottomia ja heillä on käytösongelmia. Monet eivät
kunnioita sääntöjä eikä heillä ole opiskelumotivaatiota. Nuorten naisten asenteet ja käytös ovat
kuitenkin parantuneet huomattavasti ja he ovat solmineet vahvoja ystävyyssuhteita, jotka tukevat
heitä opiskelussa ja keskuksen sääntöihin sopeutumisessa.
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Keskukseen hankittiin alkuvuonna 2018 uudet ruokailuvälineet sekä asennettiin valvontakamerat
turvallisuuden lisäämiseksi.
Nuoret ovat aktiivisesti mukana paikallisseurakunnan toiminnassa ja tuottavat mm.
pyhäkoulumateriaaleja ja vetävät lasten kerhoja. Tytöille on järjestetty leivontakursseja, joissa he
ovat valmistaneet mm. pitsaa, leipää ja kakkuja. Tytöt osallistuvat keskuksen varainhankintaan
myymällä tuotteita.
Tyttöjen vanhemmille on tarjottu koulutusta. Aiheena ovat olleet mm. vastuunjako perheessä, arvot
sekä itsetunto. Koulutuksiin on osallistunut 13 vanhempaa.

Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Pyydämme rukoilemaan nuorten ja lasten parissa tekemämme työn sekä näiden lasten puolesta, sillä
lapsissa on maamme tulevaisuus.
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