Ung i uddannelse – 2 nye skal i gang i 2014
Vi kan meddele, at Inti netop har indgået kontrakt om uddannelse med 2 unge piger. De skal begge
starte på uddannelsen til hotel administration, idet de starter med et indledende kursus på Pre
Tecnológico Túpac Amaru. Derefter indleder de den egentlige uddannelse på Superior Tecnológico
Túpac Amaru og den varer 3 år med indlagt praktik på et hotel og et afsluttende kursus, som giver
dem diplom på uddannelsen.
Katia Chara Huarakca er 17 år og har afsluttet sin grundskole i San Jeronimo, hvor hun har klaret
sig godt og arbejdet meget ansvarligt. Hun har et fysisk handicap, da hun er født med polio.
Hun er igennem årene kommet på Inti og har fået hjælp
til lektier. Desuden har hun taget del i arbejdet på de
forskellige værksteder på Inti. Hun er en genert pige,
men med støtte og psykologisk hjælp er hun efterhånden
blevet mere udadvendt.
Hun bor sammen med sin mor og 2 af sine 6 brødre.
Faderen døde i 2005. Moderen arbejder i et kommunalt
genbrugsprojekt og brødrene i et stenbrud. Moderen
deltager i Intis månedlige forældreskole.
Katia er blevet udvalgt til at modtage uddannelsesstøtte
fra Solens Børn, da hun er meget ansvarlig og dedikeret
til at studere.
Carmen Rosa Cayo Turpo har afsluttet sin grundskole i San Jeronimo med et fint resultat. Hun er
kommet sent i skole og er derfor først færdig med skolen i en alder af 20 år.
Hun har 8 søskende og hendes forældre er meget fattige
bønder, men de har ønsket, at deres børn skulle gå i skole
i Cusco. Derfor lejede de en lejlighed der, så Carmen og
hendes små søskende kunne komme i skole.
Carmen har taget sig af pasningen af de små søskende.
Hun har lavet mad til dem og hjulpet dem med lektier.
Hun er kommet meget på Inti, og hendes søskende er
kommet der af og til.
På Inti har hun deltaget i aktiviteter, hvor hun har været
repræsentant på møder for børn og voksne arbejdere.
I weekenden har hun arbejdet på et marked hvor hun har
solgt blomster. På den måde hjælper hun sine forældre
med at klare udgifterne.
Hun er meget taknemmelig for, at hun er blevet udvalgt
til at få støtte fra Solens Børn.
Det er sket, fordi hun har gjort en stor indsats og vist
stor ansvarlighed i de forløbne år.

