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PERQUÈ BOLIVIA?

Un dels  nostres valors com  a entitat és la 
solidaritat;  per això, ens impliquem amb la 
nostra societat propera però també amb altres 
realitats més desfavorables com són les del 
tercer món. Al si de l’entitat va néixer la 
nostra preocupació per la situació de pobresa 
extrema i la vulneració de drets humans que 
viu gran part de la comunitat boliviana, en 
concret, la situació de les dones i adolescents 
d’aquell país. Per tot això,  a l’estiu del 2008, 
un grup de col·laboradors i voluntaris realitzà 
una expedició a Bolívia amb l’objectiu de 
valorar les necessitats més urgents, de nens, 
nenes i adolescents i  contactar amb diferents 
organitzacions per tal de valorar la idoneïtat 
d’un projecte de cooperació d’ajuda a la 
infància i adolescència a Bolívia.

Davant l’escassa xarxa de recursos  destinats  a 
les  mares adolescents a Santa Cruz de la 
Sierra, plantegem la proposta de cooperació a 
través de la creació d’una llar. Aquesta 
iniciativa de cooperació neix per fer possible el 
dret dels  nens  i les nenes  a un entorn favorable 
i potenciador del desenvolupament.

L’educació, formació i l’amor d’aquelles persones que 
treballen incansablement en aquesta obra social pot fer 
possible que les mares i infants de la Llar El Far puguin 
sortir d’aquest bucle de pobresa que assota terriblement 

a la societat boliviana.

Tothom és objecte de l’amor de Déu 
(Joan 3:16)
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Llar el Far  (Santa Cruz de la Sierra - Bolivia)

DADES ESTADÍSTIQUES
La violència contra les dones  és una de les 
formes més extremes de discriminació per 
raó de gènere. Dades oficials  de Bolívia 
assenyalen que 7 de cada 10 dones pateixen 
algun tipus de violència a la llar. 

L’organització Panamericana per a la salut 
(2013) apunta que Bolívia es situa en el 
primer lloc de violència física de 13 països 
del continent i  en segon lloc,  en violència 
sexual. I només el 17%  de les dones en 
situació de violència denuncien aquests fets. 

(Informe preguntas frecuentes sobre la ley integral para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia)

El 83% dels nens/es pateixen violència a 
llurs  llars o escoles  mitjançant la pràctica de 
càstigs físics, cops i insults  que provenen dels 
seus pares, mares, mestres i entorn familiar

Una de les formes més cruels i més 
freqüents de violència contra les 
nenes i els nens a Bolívia és la 
violència sexual. D'acord amb les dades 
de la Missió Justícia a Bolívia, cada dia 16 
nenes o nens pateixen vexacions sexuals  i 
només en cinc casos aquestes agressions es 
denuncien. En l’àmbit mundial, de mitjana 
el 8%  de nens i  nenes menors de 18 anys 
pateix algun tipus de violència sexual;  a 
Bolívia la mitjana és  de 23%. En el món el 
20% de les nenes pateix agressions d'aquest 
tipus; a Bolívia la mitjana arriba al 34%.

El 75%  de les agressions sexuals ocorren 
dins de la llar o l'escola.

Només el 0,5%  de les denúncies arriba a 
una sentència. La resta dels casos no avança 
per falta de diners, temps o perquè la 
família s’acovardeix. Només el 0,2% de les 
víct imes de violacions rep teràpia 
especialitzada i suport psicològic. 

LES BENEFICIÀRIES DE LA LLAR

• Derivades per serveis socials.

• La mitjana d’edat entrada a la Llar se 
situa en 12 anys.

• Normalment vénen embarassades. En 
algun cas concret havien tingut el  fill a 
abans d’ingressar a la Llar.

• Estudis obligatoris interromputs o han 
estat escolaritzades poc temps.

• Assetjament sexual per familiar pròxim 
(pare, tiets, etc).

• Greus problemes  de salut: físic i/o 
psicològic (per això disposem  de gabinet 
de psicologia).

• Dependents de la “dominació d’home”, 
la causa principal prové del model  social 
patriarcal de Bolívia.

Un dels majors 
obstacles per entendre 
la gravetat del 
maltractament i la 
violència com un 
problema social, ha 
estat creure que la 
família sempre 
compleix un paper 
protector, que ofereix 
seguretat i afecte per al 
desenvolupament dels 
seus membres. No 
obstant això, estudis 
han demostrat que la 
família, l'escola i 
centres laborals, 
arriben a ser els espais 
que presenten més risc, 
on es vulneren els drets 
dels nens, nenes i 
adolescents amb 
facilitat; la causa de la 
violència és l'exercici 
de les relacions de 
poder cap a aquesta 
població.      

             (Informe defensoría del 
pueblo. Bolivia 2013)
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La violència sexual presenta perills 
per a la salut de la víctima, per l'alt 
r i sc d 'embaràs  o  d 'adquir i r 
infeccions  de transmissió sexual, 
amb seqüeles  per a la resta de la 
vida.

Quant a la salut mental, les dones 
víctimes de violència de 
gènere presenten impacte 
psicològic a curt i a llarg 
termini i els danys emocionals 
poden perdurar durant la 
resta de la vida. Entre ells, la 
depressió, l’ansietat i el trastorn per 
estrès  posttraumàtic són les 
alteracions més freqüents.

Per totes  aquestes  raons, la Llar de 
Bolívia inclou com a programa 
l ’ a t e n c i ó a l a s a l u t d e l e s 
beneficiàries.  Entre els  objectius 
que e s  t reba l l en en aques t 
programa són: 

• Dialogar sobre les  actituds  i 
comportaments  de les  adolescents 
per afavorir una cura saludable 

del seu cos  (consum de tòxics, 
relacions  sexuals, hàbits  d'higiene, 
equilibri activitat-descans…).

• Acompanyar en el control de 
l'embaràs i planificació familiar.

• Coordinar-nos  amb serveis  de 
pediatria, en l'atenció dels  nens: 
c o n t r o l d e p e s , a u d i c i ó , 
motricitat.

• Educar en hàbits  d'higiene 
personal i dels seus fills/es.

• Coordinar actuacions  amb altres 
serveis assistencials i de salut. 

• Detectar de forma precoç les 
possibles malalties. 

Tant mares  com fills  han estat 
avaluats  durant el 2014 mitjançant 
atenció mèdica interna per metges 
de diferents  especialitats  com és  el 
c a s  d e M e d i c i n a G e n e r a l , 
Ginecologia, Pediatria i Psiquiatria.

A finals  del 2014, es  va iniciar 
l’activitat de capacitació permanent 
en salut, higiene i primers  auxilis: 
les  mares  van aprendre la forma de 
donar una atenció correcta als  seus 
fills  davant les  diferents  situacions 
que afecten la salut dels  seus 
nadons, així també com evitar 
malalties  infecto contagioses  lleus. 
El resultat va ser molt bo, perquè es 
van disminuir les  malalties  (només 
per canvi de clima es  generen 
refredats lleus).

Un altre factor important que s’ha 
treballat durant l’any 2014 va ser la 
capacitació respecte a l'alimentació: 
es  va aconseguir  disminuir la 
quantitat en favor d'augmentar la 
qualitat d'aliments;  la puntualitat en 
els àpats i berenars...

F inalment , ca l apuntar que 
disposem d’una psicòloga a la Llar 
per atendre els  danys  emocionals 
que pateixen les  nenes  pel fet de ser 
víctimes de violència. Aquesta 
intervenció  és  molt important per 
atendre integralment la salut de 
totes elles. 

PROBLEMES DE SALUT 

Doctora col.laboradora en el projecte i que realitza visites pediátriques Visita a la Llar
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A través  d'aquest programa oferim a les 
menors, en la seva situació actual i 
circumstància social, tot el suport i reforç 
necessari per a la correcta construcció de 
la seva personalitat i desenvolupament de 
la seva maternitat i adolescència.

El paper de les  mares  és  central. El 
naixement i cura del nou nen/a és 
reconegut com un esdeveniment 
estressant i s'ha observat que el suport 
emocional actua com a esmorteïdor a 
l'estrès  i a les  complicacions  associades  a 
l'embaràs. A més, redueix l'aparició de 
depressió postpart. 

OBJECTIUS PROGRAMA

• Proporcionem suport social a l'embaràs.

• Oferim suport instrumental amb les 
tasques  de criança, a través  de la 
provisió d'eines i mitjans tècnics. 

• Oferim suport emocional. 

• Reduïm tensions  i evitem l'estrès, ja que 
l ' e m b a r à s  p o t i m p l i c a r u n a 
sobrecàrrega en l'adolescent que li 
resulti difícil resistir. 

• Estimulem l'esperança i la confiança.

• Promovem l ' a t enc ió a f ec t i va i 
l’autoestima.

• Afavorim factors  de resiliència que 
promocionin el desenvolupament 
personal i construcció de projectes  de 
vida. 

• Facilitem la socialització mitjançant 
r e l a c i o n s  i n t e r p e r s o n a l s 
humanitzadores i educació civil.

• Eduquem en responsabilitats  per tal 
que assumeixin les  conseqüències  de les 
seves  decisions  i actes. Si aprenen a ser 
r e s p o n s a b l e s , a p r e n e n a s e r 
autosuficients.

Enguany, totes les mares han estat ateses 
pel servei de psicologia que disposem a la 
Llar. Així mateix, la Llar està en 
coordinació amb Governació i la 
Defensoria de la Niñez per tal de tractar 
aquells casos que són complexes i 
necessiten la intervenció de 
l’administració pública per les decisions 
que en determinades situacions de risc 
s’han de prendre. L’any 2014 es va 
produir la sortida d’una de les mares 
perquè el nostre recurs no era apropiat 
per la mare i el fill. La mare, presentava 
un quadre psiquiàtric greu i es va exposar 
la situació a l’administració a fi i efectes 
de què cerques el recurs apropiat per 
atendre a aquests dos menors.

Quan els homes 
són oprimits és 

tragèdia

Quan les dones 
són oprimides és 

tradició

Som iguals en 
drets. Units 

contra la 
violència de 

gènere 

construirigualdad.blogspot.c
om.es

Alguns nadons de la Llar Al parc
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OBJECTIUS

• P o t e n c i a r i o p t i m i t z a r e l 
desenvolupament del rol matern.

• Facilitar una vinculació emocional sana 
entre la mare adolescent i el seu fill/a.

• Oferir espais i  temps de relació 
interpersonal positiva entre la mare 
adolescent i el seu fill/a.

• Assegurar i reforçar el desenvolupament 
dels  drets i deures matern-filials 
mitjançant la intervenció soci-educativa.

Les mares necessiten suport i orientació a 
tots els àmbits  per assolir la maduresa 
personal. 

Mitjançant aquest programa potenciem 
l'enfortiment dels vincles matern-filials, a 
través d'una educació integradora i la 
creació d'espais i temps  adequats  a aquesta 
fi.

ACTIVITATS
Aquest 2014 s’ha capacitat molt més a les 
mares  oferim tallers  monogràfics en higiene 
i salut. Així mateix, es va treballar 
intensament el tema de nutrició.  Des  de 
l’entitat s’ha anat adaptant els menús per tal 

de garantir una dieta suficient i  equilibrada 
tant per les mares així com pels infants.

Els caps de setmana, s’han dedicat a 
activitats més lúdiques i d’esbarjo amb la 
finalitat d’intensificar els vincles entre mare 
i fill. Han hagut sortides al zoo, parcs situats 
al voltant de Santa Cruz de la Sierra, Fires 
artesanals, etc.. S’han celebrat tots els 
aniversaris de nadons i mares. Cada festa és 
una excusa per a enfortir les relacions 
familiars.

Aniversari d’una dels nadons de la Llar El Far

"La violència 
contra la dona és 
potser la més 
vergonyosa violació 
dels drets humans. 

No coneix límits 
geogràfics, 
culturals o de 
riqueses. 

Mentre continuï, 
no podrem afirmar 
que hem realment 
avançat cap a la 
igualtat, el 
desenvolupament i 
la pau.

(Kofi Annan)

Sortida en família
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Entenem que l’educació és  un element 
bàsic de desenvolupament personal i 
d’obertura a perspectives  de futur. Per 
això, a través  d’aquest programa, 
promovem el correcte desenvolupament 
intel·lectual i formatiu de les  menors 
perquè puguin estar preparades  per a la 
vida. 

OBJECTIUS
• Facilitem culminació d'estudis  de 

manera flexible, permetent que puguin 
assumir la seva responsabilitat maternal 
i en horari factible seguir cursant la 
formació acadèmica. 

• Facilitem l'orientació pedagògica: 
proporcionant l 'adaptació a les 
capacitats i expectatives personals. 

• Fa c i l i t e m l ' a c c é s  a l ' e d u c a c i ó 
universitària. 

• Proporcionem formació en tallers 
ocupacionals.

• Potenciem les capacitats personals.

EVOLUCIÓ ACADÈMICA
Totes  les  mares  han superat llurs  cursos  a 
les  escoles. Han assolit els  hàbits  d’estudi i 
han obtingut bons  resultats  acadèmics. 
Cal dir, que una de les  beneficiàries  s’ha 
detectat que és  d’altes  capacitats  i el seu 
rendiment escolar és  molt bo. Pel que fa a 
la resta de les  adolescents  estan obtenint 
resultats  òptims. Una d’elles  ha obtingut 
el  títol de “millor alumna a secundària”, 
és  molt treballadora i s’esforça per obtenir 
bones  notes  acadèmiques. La resta 
continuen el curs  amb normalitat i sense 
gaires problemes addicionals.

Els  nadons, a partir de l’any, els 
matriculem a la Llar d’Infants. Creiem 
que és  bo que puguin assolir hàbits  i que 
comencin aprenentatges  adaptats  a la 
seva edat perquè facilitaran l’adaptació 
quan s’hagin d’inscriure a l’escola.

Actualment, tres  són els  nadons  que tenen 
edat per anar a la Llar d’Infants.

A finals  del 2014, l’entitat va decidir 
reforçar la capacitació interna en 
d e t e r m i n a d e s  m a t è r i e s  p e r a 
proporcionar més  eines  a les  mares  de 
cara al futur que els  hi espera. Les  estem 
capacitant en anglès, informàtica i 
reforcem aquelles  matèries  que puguin 
p r e s e n t a r d i fi c u l t a t s 
(matemàtiques, gramàtica, 
geografia, etc...).

A q u e s t a n y, s ’ h a n 
matriculat a 5 de les  mares 
a CEA-CIFA, escola que 
col.labora amb la Llar del 
Far i han becat els  estudis 
a les nenes de la Llar.

D’altra banda,  la institució 
hem decidit capacitar a les  nenes  a través 
de formació  externa. Hem inscrit a 
algunes  mares  a INFOCAL i reben 
formació qualificada. Una de les 
adolescents  està realitzant disseny gràfic, 
altre disseny audiovisual i la tercera 
inscrita fa un curs  de cuina. Quan acaben 
el curs, fan pràctiques  a una empresa. 
Algunes  mares, compaginen cursos 
reglats i formació qualificada. 

Les  preparem perquè puguin tenir les 
eines  educatives  suficients  per a obrir-se 
camí en una societat com la “cruceña” on 
només  tenen cabuda aquelles  dones  que 
e s tan ben for mades  i acred i ten 
experiència en determinades  àrees  i/o 
oficis.

L’educació ha de tendir 
al ple desenvolupament 
de la personalitat 
humana i l'enfortiment 
del respecte als drets 
humans i a les llibertats 
fonamentals; promourà la 
comprensió, la tolerància 
i l'amistat entre totes les 
nacions i tots els grups 
ètnics o religiosos, i la 
difusió de les activitats de 
les Nacions Unides per 
al manteniment de la 
pau”

Declaració Universal dels 
Drets Humans

Formació interna a la Llar
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LES FIRES
Un dels  esdeveniments que més es  celebra a 
la ciutat de Santa Cruz de la Sierra és 
l’organització de fires  d’artesania. Moltes 
dones emprenedores utilitzen aquest marc 
per a exposar les  seves creacions i guanyar 
uns  diners  addicionals pel manteniment de 
llur llar. Enguany,  des del Far hem realitzat 
col.laboracions puntuals amb empreses  del 
departament de Santa Cruz. En concret, el 
Gerent de l’empresa Curtiembre va fer un 
encàrrec de 97 paquets de galetes per a 
incloure-les  a les cistelles de Nadal que 
regala als seus assalariats.

El resultat del treball de les mares va ser 
aquest:

Mitjançant l’ajut d’una voluntària, durant 
aquest passat curs, les  mares han participat 

activament al Taller de Rebosteria i han 
après molt !!

Aquest aprenentatge ha estat de molta 
utilitat perquè les  mares han participat 
activament en fires d’artesania en les quals 
han venut galetes, queques  de plàtan, 
melmelada de móra, gelats de llet. Altres 
productes  que també van vendre van ser 
xineles, bijuteria, productes decorats, etc...

Aquesta experiència en general ha estat 
molt bona per a totes  les mares perquè 
veuen que part del seu aprenentatge és  útil i 
profitós  per la vida quotidiana a Santa Cruz 
de la Sierra. Des  d’aquestes línies agraïm a 
tots aquells que ens han ajudat a fer possible 
aquests tallers a la Llar.

L’educació és l’arma 
més poderosa que es 
pot utilitzar per a 

canviar el món

Nelson Mandela

Taller manualitats a la Llar Fira Artesania
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Celebrant el Nadal El cumple del nadó, ja són 2 anys
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