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Hei taas kaikki katulapsityön ystävät !
Usein kysytään miten tukemme piirissä olevat sosiaali-työntekijät työskentelevät Pietarin kadulla?
Mielestämme parhaan vastauksen saamme, kun kirjoitamme tähän Pietarin lastensuojelu-yhdistyksen
katutyötä koskevan meille tulleen raportin tämän vuoden ensimmäisestä puoliskosta, jossa kerrotaan
yksityiskohtaisesti työstä jota haluamme edelleenkin taloudellisti tukea.
Pietarin lastensuojeluyhdistyksen sosiaalipalvelun raportti 01.01. - 31.06.2008. (Tilaston yhteenvedon
on tehnyt yhdistyksen puheenjohtaja työntekijöiden raporttien perusteella.)
1. Tilastollinen osuus
Mainittuna aikana työhön osallistui 3 vakituista sosiaalityöntekijää ja ajoittain myös 3 vapaaehtoistyöntekijää
oli mukana. Aleksandr Bandera vaihtoi työpaikkaa raskaan työn johdosta ja hänen tilalleen otettiin Irina
Karpova, joka joka on koulusosiaalipedagogi. Hän valmistui kasvatustieteellisestä tiedekunnasta vuosi sitten
jonka jälkeen hän toimi yhdistyksessä vapaaehtoistyöntekijänä.
Sosiaalityöntekijät kävivät 149 kertaa (yleensä parittain, joskus yhdessä vapaaehtoistyöntekijän kanssa)
paikoissa jossa on paljon lapsia ja/tai paikoissa jossa katulapset ja nuoret yöpyvät.
Suurin osa työstä tehtiin Pionerskaya metron alueella (79 käyntiä), Sennaja torin (=heinätorin) metroasemalla
(37 kertaa) ja Marata kadun alueella (23 käyntiä). Muissa kaupunginosissa käytiin 10 kertaa, jotta pystyttiin
tutustumaan tilanteeseen.
Ko. ajanjaksolla käytiin myös 5 kertaa vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa autoilla tutustumassa meille uusiin
alueisiin.
Kesäkuussa käytiin 2 kertaa lasten kanssa metsäretkellä.
Tämän lisäksi sosiaalityöntekijät yrittivät löytää lasten sukulaisia, kävivät katsomassa katulapsia
lastensairaaloiden sosiaaliosastoilla, turvakodeissa, ja ratkaisivat katulasten ongelmia miliisien kanssa, sekä
holhousjärjestöjen ja virkamiesten kanssa. Ylläpidettiin kontaktit muiden lastenkotien johtajien kanssa.
Työn aikana löydettiin 193 katulasta ja nuorta, 37 heistä tavattiin ensimmäistä kertaa. Muut olivat ennestään
tuttuja sosiaalityöntekijöille. 31 löydetyistä lapsista olivat alle 14-vuotiaita.
Sosiaalityöntekijämme veivät 38 lasta ja nuorta sairaalaan tällä ajanjaksolla, 7 lasta/nuorta vietiin kaupungin
turvakoteihin, sekä turvakoteihin ”Masha” ja ”Nadezdaan”, kolme lasta saatiin palaamaan kotiin. Tätä
raporttia kirjoitettaessa 5 lasta ovat valitettavasti palanneet kadulle ja 11 lapsen kohtalo on epäselvä.
Muut lapset saivat vaate-, lääke-, ensiapua kadulla (pääosin sidottiin pieniä haavoja). Sosiaalityöntekijät
kutsuivat 2 kertaa ambulanssin paikalle, jotta nuori voitiin viedä sairaalaan vakavien vammojen takia.
Sosiaalityöntekijämme veivät 59 lasta lääketieteellis-sosiaalisiin pisteisiin ja katulasten päiväkeskuksiin. 19
lasta ja nuorta vietiin tutkittavaksi kaupungin AIDS ja HIV ennaltaehkäisevään keskukseen.
Milisiin lähetettiin raportteja kolmesta aikuisesta, jotka käyttävät lapsia hyväkseen tai houkuttavat heitä
rikolliseen toimintaan (pääosin myymään pieniä eriä huumeita) ja raportti yhdestä aikuisesta joka jatkuvasti
lyö alaikäistä veljeään ja tuottaa hänelle vammoja.
Sosiaalityöntekijämme ovat tämän lisäksi ratkaisseet eräitä kysymyksiä koskien niiden nuorten äitien
asiapapereita jotka asuvat yhdistyksen kriisiasunnossa.
Työntekijämme ovat myös auttaneet kolmea nuorta perhettä, joilla on pieniä lapsia (2 lapsen vanhemmat ovat
entisiä lastenkodin kasvatteja), yhdessä perheessä äiti (19 vuotta) oli prostituoitu kun hän oli teini-ikäinen. He
ovat saaneet rahallista apua, vaatteita ja ruokaa sekä konsultointia.

2. Analyttinen osuus
Tällä aikajaksolla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen aikajaksoon.
Sosiaalityöntekijät ovat huomanneet että lapset ovat palanneet kaupungin keskustaan, vaikka he pitävät
parempana liikkua kauempana Nevskiyj prospektilta, josta miliisit ajavat heidät pois. Lasten keski-ikä jatkaa
kasvamistaan (tämän puolenvuoden aikana keski-ikä on 16 vuotta, nuorin kadulta löydetty on 10-vuotias.)
AIDS ja C-hepatiitti leviävät edelleen, sekä yhä enemmän nuoria houkutellaan mukaan rikolliseen
toimintaan. Prostituutio on samalla tasolla kuin ennen.
Pietarin lastensuojelusäätiön puheenjohtaja
P. S. Petrushenko
Seuraavassa haluan kertoa teille hieman kahdesta uudesta pojasta nimeltä Adrej ja Iwan.
He tulivat Pietariin äitinsä kanssa Kurskin alueelta (Keski-Venäjältä). He asuivat köyhässä kylässä, missä ei
ollut töitä. Itse asiassa heidän äitinsä ei ole Pietaristakaan löytänyt mitään normaalia työtä. Ainakaan hän ei
ole löytänyt työtä joka auttaisi häntä ruokkimaan lapsensa ja maksamaan vuokraa asunnostaan. Niinpä, hän
löysi miehen joka otti hänet ja lapset asuntoonsa. Mutta mies nähtävästi käyttää alkoholia ja rupesi lyömään
lapsiaan remmillä joka kerta kun he eivät käyttäytyneet kunnolla ja lyö heitä myös syyttä. Lapset kertovat
että hän joskus löi heitä myös silloin kun hän ei ollut päissään. He tietysti karkasivat ja asuivat kellareissa
kuukausia. Poliisi palautti heidät äidille muutaman kerran, mutta he karkasivat taas. He rupesivat
imppaamaan toluolia (liimaa) asuessaan kadulla.
Sosiaalityönjohtaja Larisa tapasi heidät Vladimierskaya metron lähellä ja vei heidät sairaalaan ja sitten
luonto-leirille, missä turvakodin muutkin lapset olivat. Nyt keskustelemme äidin kanssa - hän voisi tulla
kriisiasuntoomme asumaan, mutta hän ei halua luopua miehestä. Niinpä, todennäköisemmin lapset jäävät
turvakotiin, mutta vielä ei ole selvää jäävätkö he meidän turvakotiin vai menevätkö he johonkin muuhun.
Kun heidän tilanteensa alkaa selkiytyä, yritän raportoida teille lisää näistä mukavista veljeksistä.

Rakkaat ystävät, kuten saamme raportista huomata, Teidän tuellanne ovat katusosiaalityöntekijät
tehneet todella ahkerasti töitä viimeisen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiitämme Taivaan Isää
että olemme saaneet olla yhdessä auttamassa tällä erittäin tärkeällä työsaralla.
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