
                                                           

SØKNADSSKJEMA FOR PYMS BARNEHJELP

LAND: Paraguay
KONTAKTPERSON UTE: Mirian og Alfredo Saucedo
KONTAKTPERSON I NORGE: Jørgen Cloumann
DET SØKES OM KR.: 20.000,- kr for Daghjemmet i PJC år 2013
KORT OM HVA PENGENE SKAL BRUKES TIL: Drift av daghjemmet som 
mat, medisiner, skolegang for barna. 

FINANSIERING: All økonomi for daghjemmet i PJC er basert på frivillige gaver fra 
givere/faddere eller sponsorer med engangsgaver og betydelig støtte fra menigheter ved besøk 
av Jørgen Cloumann.

HVOR MANGE BARN SKAL FÅ HJELP: Det er ca. 140 barn i dag.

CA. ALDERSFORDELING : ca 50 barn førskolealder, ca 90 barn 1 – 6 klasse (gj.snitt). Slik 
var det i 2013. Antall barn har gått ned noe på grunn av økte kostnader ute for å ha barn på 
daghjemmet og skolen. En del familier har flyttet til andre steder.

HVORDAN ER LIVSSITUASJONEN (generelt): Målet for daghjemmet er å hjelpe de 
barna som kommer fra de fattigste hjemmene. Daghjemmet i PJC ligger i utkanten av 
byen mot søppelfyllinga. Denne byen er en av de mest kriminelle byene i landet. Barna 
har vanligvis en mor, far har oftest reist. Mødrene har liten eller ingen utdannelse og 
har følgelig vanskelig med å få jobb. Når barna er på skolen, kreves det at foreldrene 
jobber ute så godt de kan. Inntektene fra skolepengene er lave. Barna lever også i en 
moralsk vanskelig situasjon. Mange av mødrene bytter partnere ofte og dette skaper 
frustrasjoner hos barna. Daghjemmet er et trygt og godt sted hvor de også får flere 
måltider om dagen. I 2013 har noen av de eldste barna døpte seg. Dette viser at det 
sosiale arbeidet sammen med menigheten virker.

Vi gjør det vi kan med innsamling i Norge.

SVARFRIST: 1.NOVEMBER og 1.MARS
Sendes til kontaktmenigheten for landet med kopi til PYMs Barnehjelp v/Torill F. Brox
Boks 255, 3051 Mjøndalen, e-post: regnskap@broxdata.no, ved spørsmål ring 92 44 
37 29

DATO: 12. september 2013

Jørgen Cloumann
ANSVARLIG SØKER el. PROSJEKTANSVARLIG
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