De resultaten van het project Happy Child in het Camp van Tartous (Syrië)
Zijn heel bevredigend en van goede kwaliteit.
R1 - Resultaat 1:150 niet-begeleide of gescheiden kinderen in Tartous worden beschermd in een
tijdelijk geïntegreerd opvangcentrum en 2500 kinderen die getroffen zijn door het conflict en die
met hun familie in de gemeenschap van Tartous leven, vinden een passende ondersteuning voor
hun psychosociale herstel.
Het project slaagde erin om 150 kinderen op te vangen in het IACC. De opname van de kinderen
werd uitgevoerd volgens de procedures van SOS en volgde het belang van het kind. Alle kinderen in
het IACC profiteerden van de geplande diensten (onderwijs, gezondheid, psychologische
ondersteuning, levensvaardigheden, recreatieve activiteiten). Naast het beschermende karakter van
het IACC ondersteunen de bevindingen van de externe evaluatie de conclusie dat de begunstigden
tevreden waren over de kwaliteit en de diversiteit van de diensten die in het IACC werden verleend.
Wat de impact betreft, vermeldt de externe evaluatie dat de verzorgers van de IACC-kinderen
hebben verklaard dat zij grote veranderingen bij hun kinderen hebben waargenomen die hun
algemeen welzijn ten goede komen. De meest opvallende veranderingen die door de ouders werden
waargenomen, waren dat de kinderen zich sociaal gedroegen en tijd doorbrachten met hun familie,
dat ze voldoende eigenwaarde hadden, en dat de kinderen sociaal omgingen met vrienden, huiswerk
maakten en hielpen bij klusjes in huis. Ze merkten ook een beter gedrag op bij de kinderen die met
gezonde gewoontes terugkwamen van het IACC en die meer verantwoordelijk leken, hun klusjes
thuis afmaakten en pas na het maken van hun huiswerk gingen spelen.
Wat het CVS betreft, profiteerden 2.700 kinderen van de gestructureerde diensten, hetzij via het
statische CVS-centrum in Bsireh, hetzij via de mobiele teams die de buurgemeenschappen bereikten.
Alle kinderen in het CVS-centrum kregen een drie maanden durende ondersteuningscyclus, inclusief
psychosociale, educatieve en recreatieve activiteiten. Tijdens de duur van het project werden 1382
recreatieve, educatieve en levensvaardighedensessies, 614 psychologische sessies, 59
kinderrechtensessies en 38 sessies in verband met de beroepsopleiding georganiseerd voor kinderen
die bij het CVS waren ingeschreven. Bovendien organiseerde de CVS 229 psychosociale
ondersteuningssessies en 82 kleinschalige beroepssessies voor de moeders van deze kinderen. Het is
belangrijk om op te merken dat de CVS in totaal 3.468 kinderen heeft bereikt (het aantal dat ook in
het laatste kwartaalbericht werd genoemd), maar bij de start van het project werkte de CVS alleen
met mobiele teams en werden er geen uitgebreide kinderdossiers bijgehouden die een kwalitatieve
opvolging van deze kinderen mogelijk maakten. Daarom werd besloten om deze kinderen niet als
begunstigden van het project op te nemen, hoewel ze wel van de diensten van de CFS hebben
geprofiteerd. De externe evaluatie bevestigt het feit dat de kinderen zich gelukkig en veilig voelden in
het CVS-centrum alsook bij de CFS-facilitators en vermeldt dat de diversiteit van de diensten in het
kader van het project de bescherming van de kinderen en de verbetering van hun welzijn
bevorderde. De CFS-diensten werden goed ontvangen door zowel de begunstigden als de
gemeenschap en de gemeenschapsleiders hebben opgemerkt dat het CFS-centrum een prominente
plaats inneemt in de Bsireh-gemeenschap. De externe evaluatie toont ook aan dat er over het
algemeen een positieve verandering is opgetreden bij bijna alle begunstigden van het CVS. De ouders
verklaarden dat hun kinderen zich beter gedroegen, minder agressieve neigingen hadden (vechten
met leeftijdgenoten) en dat hun psychologisch welzijn was verbeterd (minder angst en rustiger

worden). De leiders van de gemeenschap gaven aan dat ze familieleden hadden die deel uitmaakten
van de CVS-programmering en namen de ontwikkeling van de cognitieve, sociale en emotionele
vaardigheden van de kinderen waar. Daarnaast merkten ze op dat kinderen die deelnamen aan de
SOS-programmering academische beter presteerden, waarbij sommige voorheen analfabete
kinderen, leerden lezen en schrijven. Ze merkten op dat het bewustzijn, het zelfvertrouwen en de
zelfredzaamheid van de kinderen toenam.
Gezinsversterkingsprogramma (FSP): om 1) gezinshereniging voor kinderen in het IACC te
vergemakkelijken 2) de risico's van gezinsafbraak of -scheiding te verminderen voor gezinnen
waarvan de kinderen in het GBVB werden opgenomen, werden 63 gezinnen (afkomstig van het IACC
en het GBVB) ingeschreven in een FSP dat in september 2018 van start ging. Voor al deze gezinnen
werd een geïndividualiseerd Family Development Plan en een Family Financial Plan ontwikkeld, en
afhankelijk van de behoeften van deze gezinnen werd een reeks ondersteunende activiteiten
georganiseerd. Deze omvatten inkomensgenererende activiteiten (voor 59 gezinnen), bijdrage aan
de huur en het herstel van woningen (59 gezinnen), degelijke kledij (63 gezinnen), juridische
ondersteuning (voor 13 gezinnen), steun voor schoolgeld en schoolbenodigdheden (voor 63
gezinnen) en dekking van medische kosten (voor 5 gezinnen). Een totaal aantal van 2359
monitoringsessies (door middel van huisbezoeken aan de gezinnen of per telefoon) werden
uitgevoerd om de kwalitatieve uitvoering te garanderen en de voortgang van de
gezinsontwikkelingsplannen op te volgen. Het FSP was in staat om de gezinnen te ondersteunen bij
hun belangrijkste uitdagingen en om effectieve strategieën voor de lange termijn te ontwikkelen.
Gezinnen die deelnamen aan het FSP waren in staat om een stabiele omgeving voor hun kinderen te
creëren, hadden stabiele inkomstenbronnen en konden zich richten op het welzijn van hun kinderen.
De kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen van de externe evaluatie tonen ook aan dat het FSPprogramma divers was en de gezinnen hielp met op maat gesneden en specifieke interventies en dat
de begunstigden tevreden waren over de ontvangen diensten. Het FSP werd positief beoordeeld
door de begunstigden, het SOS-personeel en de externe agentschappen. Dit kon worden
toegeschreven aan de diversiteit en de kwaliteit van de diensten, gekoppeld aan de inspanningen van
het personeel om de diensten te verlenen met als uiteindelijk doel het gezin in staat te stellen een
beschermende omgeving voor hun kinderen te voorzien. Wat de impact betreft, vermeldt de externe
evaluatie ook dat het FSP een positief effect had op de kinderen, aangezien zij de gezinshoofden in
staat stelden om in de materiële behoeften van hun kinderen te voorzien en hen op school te
houden, aangezien de economische situatie van het gezin verbeterde en de kinderen niet langer
hoefden te werken. Het FSP-programma hielp de zorgverleners een verschil te maken in veel
aspecten van hun gezinsleven, vooral als het gaat om hun relatie en communicatie met hun
kinderen, of om de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van hun kinderen. Gezinnen die via
FSP werden ondersteund, kregen een investering op lange termijn in hun stabiliteit en economische
productiviteit.
Over het geheel genomen vermeldt het externe evaluatierapport dat het project de gewenste impact
op de kinderen en hun gezinnen heeft kunnen bereiken. De inspanningen in het kader van het IACC,
het GBVB en het FSP hebben het welzijn van de kinderen in het algemeen verbeterd. Bovendien
waren de ouders beter voorzien van materiële steun en ondersteuning met betrekking tot hun
kennis, houding en praktijken (KAP) om de ontwikkeling en het welzijn van hun kinderen te
ondersteunen.

Resultaat2:150 niet-begeleide of gescheiden kinderen in Tartous worden herenigdmet hun families
van herkomst, in een langdurige gezinssamenstelling of in alternatieve zorgfaciliteiten volgens hun
eigen belang.
Aan het einde van het project





hebben 150 kinderen het IACC verlaten en is er een duurzame oplossing voor hen gevonden.
115 kinderen konden worden herenigd met hun familie,
34 kinderen zijn doorverwezen naar andere SOS-programma's in Damascus en
1 kind is doorverwezen naar een weeshuis van de staat.

Aangezien de redenen voor de gezinssplitsing vooral te wijten waren aan sociaal-economische
factoren (gebrek aan economische mogelijkheden en gebrek aan werkgelegenheid) en niet aan een
toevallige scheiding als gevolg van de crisis, bleek de hereniging van de kinderen met de gezinnen
moeilijk en vereiste grote inspanningen op het gebied van de hereniging en de opvolging na de
hereniging. In deze context werd de opvolging na hereniging nog belangrijker en moest de steun aan
de gezinnen worden verhoogd inzake diensten en tijd, om te garanderen dat de gezinnen hun
ouderlijke taken konden opnemen. Daarom heeft het project in november 2018 een onderdeel
Gezinsversterkingsprogramma (FSP) geïntegreerd. Zoals eerder vermeld, bood dit FSP ondersteuning
op maat voor 63 gezinnen.
In het externe evaluatierapport wordt vermeld dat het proces van hereniging grondig werd
bestudeerd en over en weer ging tussen SOS en het gezin. Ouders dachten dat er passende
maatregelen werden genomen en dat zij op de hoogte werden gebracht van de ontwikkeling van het
kind na de hereniging. Hereniging vond niet plaats tenzij het gezin in staat was om in de
basisbehoeften van het kind te voorzien, het welzijn van de kinderen verzekerd was en de
gezinsomgeving de ontwikkeling van de kinderen ondersteunde.
Resultaat 3: kinderen uit de doelgroep, families van herkomst en verdere familieleden die voor
kinderen zorgen, vertegenwoordigers van Tartous' gemeenschappen zijn gesensibiliseerd en worden
aangemoedigd om schendingen van kinderrechten te melden door middel van informatiesessies
over kinderbescherming, kinderrechten, het voorkomen van scheiding en over gendergebaseerd
geweld (GBV).
Kinderen in het IACC en CVS profiteerden regelmatig van informatiesessies of workshops met
betrekking tot kinderrechten, schendingen van kinderrechten of GBV (vroegtijdig huwelijk, seksueel
misbruik). Gezinnen met kinderen in het CVS profiteerden ook van activiteiten en informatiesessies
over communicatie met kinderen, risico's van vroegtijdig huwelijk, huiselijk geweld, geweld tegen
vrouwen, gezondheid en hygiëne, risico's van niet-voorgeschreven drugs, enz.
Het project organiseerde activiteiten bereikbaar voor kinderen en gezinnen in de buurt van de CVS.
In totaal werden




253 informatiesessies voor kinderen georganiseerd (met een gemiddelde van 29 kinderen
per sessie) en
211 informatiesessies en workshops voor gezinnen en
22 workshops voor leden van de gemeenschap (met een gemiddelde van 4 deelnemers per
sessie).

Deze informatiesessies hadden betrekking op het gebrek aan kennis van kinderen, hun families en
leden van de gemeenschap over kinderrechten. Ze droegen bij tot een beter begrip van de noden en
rechten van de kinderen en hoe ze die kunnen aanpakken. Zorgverleners melden ook dat dit
verbeterde begrip leidde tot verbeterd positief gedrag en houding ten opzichte van de kinderen, en
deze sessies werden gezien als van groot belang voor hen. Het project was in staat om een informeel
netwerk van gemeenschapsleden en leiders te creëren om kinderen in een kwetsbare situatie te
identificeren en hen door te verwijzen naar de meest geschikte partner (SOS, andere NGO's of lokale
autoriteiten). Uiteindelijk werden ten minste 182 kinderen via deze gemeenschapsnetwerken
doorverwezen naar het project, wat de impact van de georganiseerde informatiesessies aantoont.
Het project stond echter ook voor de uitdaging om enkele gemeenschapsleiders en -autoriteiten te
betrekken bij informatieworkshops met betrekking tot kinderrechten. De meeste
gemeenschapsleiders en autoriteiten zijn mannen, en meestal zien ze de noodzaak niet in om deel te
nemen aan activiteiten die ze als het werkterrein van vrouwen beschouwen. Het project is daarom
niet in staat om deze groep op een gestructureerde manier te benaderen en heeft in het laatste jaar
van het project besloten om zich meer te richten op andere relevante leden van de gemeenschap die
ook een breed bereik en een informele autoriteit in de gemeenschap hebben, zoals leraren of
eigenaars van sportclubs of kleine ondernemingen. Het bleek een meer succesvolle aanpak te zijn.

