HVA ER PROSJEKTET
MARIPOSA?

IDEOLOGI:

Mennesket er en enestående skapning
uavhengig av økonomi, sosiale,
psykologiske og fysiske egenskaper.
Dette reflekteres i navnet Mariposa,
som betyr sommerfugl på norsk.
Forandringsprosessen som denne
vevre og vakre skapningen går
gjennom er et bilde på den positive
forandringen vi ønsker for utsatte
barn og unge. Med tilpasset hjelp
kan de utvikle sine evner og anlegg
og oppdage sin egenverdi og bli i
stand til å forandre sin egen situasjon.
Det teoretiske fundamentet til Mariposa
er ”Trygg Base-modellen” som er
basert på tilknytningsteori. Denne
modellen ser hele barnet og er et nyttig
redskap i arbeidet for en sunn utvikling
hos den enkelte.

ARBEIDSOMRÅDER:
Prosjektet vil arbeide i de mest trengende
områdene i utkanten av byen Sucre og i
området der akuttsenteret nå blir bygget.

- åpne vinger til et nytt liv

Vold og omsorgssvikt i familier er utbredt
i landsdelen Chuquisaca i Bolivia. De
mest utsatte er barn og unge. Noen
av dem blir også forlatt av sine egne
foreldre. Mariposa, et prosjekt under
organisasjonen OASID (Organización de
Ayuda Social Integral para el Desarrollo),
ønsker gjennom ulike hjelpetiltak
å gi støtte og profesjonell hjelp til
risikoutsatte barn, unge og familier.

HOVEDMÅL:
Hindre omsorgssvikt og oppløsning
av familier gjennom forebygging,
akuttsenter og fosterhjem. Disse
hjelpetiltakene fremmer utvikling av
evner og anlegg hos barn og unge,
integrering i samfunnet på en sunn og
positiv måte, og dermed utvikling av en
framtid full av håp og selvrealisering.

HJELPETILTAK:
Prosjektet vil jobbe ut ifra tre ulike hjelpetiltak:
Forebygging: Støtte til familier for å bedre relasjoner
Forebygging:
og hindre mishandling og oppløsning av familier.
Akuttsenter:
Akuttsenter: Et senter der jenter som har opplevd
seksuelle
overgrep kan få akutt, profesjonell hjelp.
Fosterhjem:
Fosterhjem: Skaffe fosterhjem til barn og unge som
har opplevd omsorgssvikt og ekstrem vold i familien
der tilbakeføring til egen familie ikke er mulig.
For å få en best mulig utvikling vil hvert tiltak gi
individuell hjelp og samtidig vil arbeidet koordineres
med barnevern og skoler.

Nettside: www.centromariposa.no
E-post kontakt: kjerstin.b.alnes@gmail.com
Gaver til Mariposa:
Kontonummer: 9533 05 02100

OASID

ORGANIZACIÓN DE AYUDA SOCIAL
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO

