SOS-barneby
yer, Ipiales

Ipiales er en by på
å ca 130 00
00 innbygge
ere som lig
gger i Nariño regionen
n, i
Andes/A
Amazonas regionen i det sørlige Colombia, ikke langt fra grensen
n til Ecuado
or.
Hovedin
nntekt er sm
måskala lan
ndbruk. Fatttigdommen og de sos
siale proble
emene i om
mrådet
er hove
edsakelig fo
orårsaket av
v den interrne konflikte
en i landet som har fø
ørt til at lan
ndet har
et stortt antall internflyktninger, av land
dets 47 millioner innby
yggere er 5
5,5 millioner
internfly
yktninger. FN regner at halvpartten av befolkningen le
ever under
fattigdo
omsgrensen
n, og landet har ca. 82
20 000 fore
eldreløse ba
arn under 1
17 år. Det er
e
antatt a
at 30 000 barn
b
i Colom
mbia er gattebarn, og de
d er sværtt utsatt forr mishandlin
ng,
barnearrbeid og rekruttering til
t de forskjjellig militæ
ære grupperingene i la
andet som
barneso
oldater.
arnebyer
SOS-ba
SOS-ba
arnebyer sty
yrker familier slik at d
de selv skal bli i stand til å gi barrna sine god
omsorg
g, og gir barn som tren
nger en ny familie, et trygt hjem
m i en SOS- barneby. Målet
M
er
å gi barrn en trygg oppvekst slik
s at de u
utvikler seg til selvsten
ndige voksn
ne som bidrar til
samfunnet sitt.
En SOS
S-barneby er
e et barne-- og familie
esenter med
d tiltak for foreldreløsse barn og barn
b
uten tilffredsstillende omsorg. En SOS-b
barneby inn
neholder pro
ogrammer innen omsorg,
utdanniing, helse og
o styrking av barns rrettigheter.
SOS-fa
amiliehus
I SOS-ffamiliehus får
f barn som ikke kan
n bo samme
en med sin egen famillie, et nytt hjem
med en
n fast omsorgsperson og søsken. 10–15 SOS-familiehu
us danner n
normalt kje
ernen i
en SOS
S-barneby. En SOS-fam
milie bestårr av 3–10 barn
b
og SOS-foreldre, vanligvis en
e SOSmor.
SOS-mo
oren har da
aglig omsorrg for barna
a og det prraktiske og økonomisk
ke ansvarett for
familien
ns husholdn
ning. Barna
a vokser op
pp som i en vanlig søskenflokk, o
og biologisk
ke
søsken bor i samm
me familie.

Avgjøre
elsen om att et barn sk
kal flytte inn
n i en barneby skjer i samarbeid
d med lokale
myndigheter. Barn
na bor i barrnebyen ell er ungdom
mshuset til det
d er naturrlig å flytte
e
hjemme
efra.

SOS-fa
amilieprog
grammer
Styrking
g og utvikliing av lokalsamfunnett er en vikttig del av arrbeidet til S
SOS-barneb
byer. Et
trygt hjjem i et velfungerende
e samfunn skaper et grunnlag
g
alle familier trenger forr å
kunne g
gi barna sin
ne omsorg og beskytte
else.
Gjennom SOS-fam
milieprogram
m bistås va
anskeligstiltte familier i lokalsamfu
unnet rund
dt
barneby
yene til å gi
g barna sine omsorg o
og beskytte
else. Familie
ene får mu ligheten til å
hjelpe s
seg selv til en bedre og
o mer stab
bil tilværels
se, noe som
m kan hindrre at familie
er
splittes og barn ov
verlates til seg selv.
Målgrup
ppene for SOS-familie
S
eprogram e r aleneforeldre med barn,
b
familie
er som lede
es av
barn elller besteforreldre, sam
mt familier d
der omsorgspersonene
e er syke. P
Programme
ets
aktivite
eter tilrettelegges for å kunne hå ndtere problemer som
m er utbred
dt i hvert en
nkelt
lokalmiljø, og familiene får tilbud basertt på sine be
ehov. Dette
e kan være
e rådgivning
g,
yrkesop
pplæring, psykososial
p
oppfølging , matvares
sikkerhet, helsetilbud
h
o
og hiv- og
aidsfore
ebyggende tiltak. Det fokuseres på ”hjelp til selvhjelp”
”, og målett er at familiene
skal kla
are seg selv
v og kunne ta vare på barna.
De flestte familieprrogrammer drives ut ffra SOS-sos
sialsentre. Mange av ssosialsentre
ene har
dagsenttre og barn
nehager som
m gjør det mulig for enslige
e
forsø
ørgere å sk
kaffe seg en
n
inntekt uten å måttte ta med seg barna på jobb. Fllere familieprogram ti lbyr også
medisin
nsk hjelp via helsestas
sjoner som er tilknytte
et sosialsen
nteret.
Yrkesop
pplæring err i en sentra
al aktivitet i mange fa
amilieprogra
am, og i en
nkelte tilfelller
bidrar o
opplæringen også til at
a forsørgerrne starter egne, små virksomhe
eter. Mikrofinans
for å stimulere egne virksomheter, anve
endes nå mer
m og mer i familiepro
rogrammene.

Hva gjø
ør SOS-ba
arnebyer i Ipiales?
SOS-fa
amiliehus
I alt 93 barn bor i barnebyen
n i Ipiales. B
Barna som bor i barne
ebyen er en
nten foreldrreløse
eller ha
ar ikke forelldre/omsorgspersonerr som er i stand
s
til å ta vare på d
dem. I barn
nebyen
får de d
den stabilite
eten og opp
pfølgingen de trenger for å utvik
kle seg til re
essurssterk
ke
mennes
sker som ka
an bidra i sitt
s eget sam
mfunn. SOS-barnebye
er sørger og
gså for sko
olegang
og med
disinsk hjelp
p til barna. I tillegg ha
ar barnebye
en et eget ungdomspr
u
rogram for 26
unge ov
ver 18 år (1
15 jenter og 11 gutterr).
SOS-fa
amilieprog
grammet
Familiep
programme
et hjelper 541
5
barn og
g deres fam
milier i områ
ådene rund
dt Ipiales. Dette
D
er
svært fa
attige familier, hovedsakelig ensslige forsørg
gere, som får
f hjelp til å gi barna en mer
stabil oppvekst i tryggere økonomiske k
kår.

Skoleg
gang
Alle barrna i SOS-b
barnebyen og
o familiep
programmett får plass på lokale sk
koler og førskoler.
SOS-ba
arnebyer be
etaler skole
eavgifter og
g sørger forr at barna har
h skolema
ateriell og annet
a
som er nødvendig for å delta
a i undervissningen. Gje
ennom tilta
ak i
families
styrkningsp
programmet settes ogsså forelde i stand til å ta bedre v
vare på barrna sine
og hjelp
pe dem me
ed skolearbe
eid og anne
en utvikling
g. Barna får også mat og medisin
nsk
hjelp so
om er avgjø
ørende for å klare å fu
ullføre skole
egangen. Gjennom
G
SO
OS-barneby
yers
arbeid ffår mange hundre barrn i Ipiales muligheten
n til å fullføre skolegan
ng og ta se
eg en
utdanne
else.
Medisin
nsk hjelp
Gjennom SOS-barrnebyer sine sosialsen
ntre tilbyr SOS-barneb
S
byer medisi nsk hjelp til barn
og andrre som måttte ha beho
ov. Det er ssærlig fokus
s på vaksin
nasjonsprog
gram og
forebyg
gging av un
nderernærin
ng, som er et stort pro
oblem i området. Sosiialsentrene
fungere
er også som
m dagsentre
e for småba
arn som ikk
ke har et tilbud på dag
gtid. Dette gjør at
enslige foreldre ha
ar mulighetten til å job
bbe og på den
d
måten skaffe
s
mat og nødvendige
støtte til sine barn
n.

