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gan hal baru yang tengah saya lakukan dengan tanggungjawab untuk melaporkan semua
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oh, ngomong-ngomong - " Selamat Tahun Baru" Harapan terbesar adalah dapat melakukan sejauh ini...

Lalu apa yang tengah kita lakukan….??
Yayasan Gunungan telah dibentuk untuk menyediakan dukungan dan bantuan ke mereka yang telah dianggap membutuhkan, membantu
mereka untuk percaya diri dan mandiri. rganisasi ini sendiri juga akan mandiri, tidak bergantung sepenuhnya pada dukungan dari luar tetapi
juga melakukan usaha bisnis untuk memberikan penghasilan untuk membantu mendukung kegiatan amal. Selain itu usaha tersebut bisnis
akan menyediakan pelatihan kerja dan kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan.
Charity Shop adalah proyek yang pertama dimulai pada April 2007. Toko menerima mebel dan materi kerajinan tangan yang didermakan oleh
individu dan perusahaan lokal dan kemudian dijual, dengan semua keuntungan akan menuju kegiatan amal organisasi. Sejak awal telah
memberikan total lebih dari US $ 10, 000 untuk organisasi, dan telah memberikan pelatihan kerja dan kerja untuk tujuh orang muda dari latar
belakang yang kurang beruntung.
Anak Gunungan's Suaka kemudian membuka pintu itu kepada anak-anak pertama pada bulan Juli 2007. Saat ini telah menyediakan sebuah
rumah yang stabil dan penuh kasih untuk 22 anak-anak yang membutuhkan, dan sudah melihat 2 dari itu lulusan pertama diterima untuk belajar di universitas. Pada Desember 2009, Yayasan Gunungan meluncurkan 'Sehati' atau 'Satu Hati' untuk mengatasi masalah jumlah yang
tinggi mengganggu anak-anak dan perempuan muda menderita sebagai korban eksploitasi seksual komersial dan pelecehan di daerah. Inilah
yang telah menjadi fokus baru-baru ini kerja kami dan telah mengambil begitu banyak waktu kita selama beberapa bulan terakhir.
Berikut adalah divisi operasi saat ini Yayasan Gunungan.

?
Gunungan
Adventure
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Hari Ulang Tahun Yayasan Gunungan
21 Juni 2010 adalah hari ultah Gunungan Organisasi ke 4. Tim dari Charity Shop dan Sehati bergabung dengan staf dan anak-anak
di Children's Refuge untuk malam yang menyenangkan dan perayaan. Teman-teman lokal, tetangga, pendukung dan pejabat pemerintah juga ikut acara yang termasuk Batik Fashion Show, Singing, Dancing, sebuah acara Teater, Pidato (tentu saja) dan pemotongan
kue (atau dalam hal ini pemotongan gunung padi ). Sebuah malam besar, menyatukan divisi yang berbeda dari Yayasan Gunungan....
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Menanam Pohon di Taman
12 Juni Hari Bumi adalah Indonesia dan anak-anak dari Refuge diundang ke Balekambang City Park untuk acara penanaman pohon
dengan Gendhis, sekelompok mahasiswa dari universitas setempat. Lebih dari 50 anak-anak bergabung dengan acara dari sekolahsekolah di seluruh kota, masing-masing dengan membawa pohon anak pohon masing-masing. Para bibit dipresentasikan kepada
pemerintah daerah untuk penanaman di taman kota dan, di samping itu, Refuge disajikan dengan 10 anakan untuk membawa pulang
dan tanaman di Refuge (dan saya senang dapat melaporkan bahwa semua masih hidup! ). Kegiatan lainnya pada hari termasuk menciptakan hal-hal yang berguna dengan mendaur ulang sampah. Anak-anak membuat tas dan tempat sampah antara lain. Lalu ada
permainan dan kompetisi, untuk membuat topi dari daun dan mengambil koin dengan menggunakan chop stick. Semua anak-anak
telah keluar hari besar dan belajar tentang menghargai dan menjaga lingkungan......

New Children 2010
Kami sangat senang menyambut anak-anak berikut ke Suaka sebagai Juni 2010

Agita berumur 8 th

Akhsan berumur 13 th

Ana berumur 15 th

Cahyo berumur 15 th

Yati berumur 15 th
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Kunjungan oleh Akademi Exploration (USA)
Eksplorasi Academy adalah sebuah sekolah menengah experientially berbasis berlokasi di Washington, Amerika Serikat. Pada awal
tahun ini sekelompok 10 siswa dengan 3 staf dari sekolah membuat perjalanan panjang untuk pengalaman Indonesia selama 3
minggu. Kami cukup beruntung bahwa sebagai bagian dari perjalanan mereka, mereka diminta untuk tinggal di Children's Refuge
selama seminggu. Pengunjung asing ke Refuge biasanya orang dewasa, jadi indah untuk memiliki kesempatan untuk anak-anak kami
untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak pada usia yang sama dari negara lain. Kita semua memiliki waktu yang tepat selama mereka tinggal, dari pertanyaan pertama ketika mereka tiba dari, "sehingga di mana saya bisa membeli Coca-Cola?" ....... untuk,
pada saat mereka pergi, mengejek bawah kaki ayam direbus dengan hampir tidak berpikir dua - Yum!...

"Apa yang menonjol dalam pikiran saya, jujur, adalah seluruh panti asuhan tinggal kami. Aku senang berkenalan dengan anak-anak
dan setiap orang yang terlibat dengan mereka. Ini adalah pengalaman yang membuka mata bahwa aku tidak akan pernah
lupa. Tinggal di kamar dengan semua gadis - ditambah beberapa semut dan bug lainnya - mengganggu saya pada saat itu. Tapi
sekarang ketika aku melihat ke belakang, bukan itu masalah besar. Seperti kita sekarang sekitar pertengahan melalui ekspedisi
kami, saya harus mengatakan bahwa bagian yang favorit saya. Saya terutama ingat hari itu sudah mulai hujan dan akhirnya kami
memiliki perang air besar dengan anak-anak. Ini sangat indah "-. Claire (Explorations Academy Student - http://
explorationsacademy.wordpress.com/page/2/))

Selesai bercangkul di sawah...

Team Photo

Aku juga ikut Mas
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Mendayung Di Sungai Putih 2010
Dengan ucapan terima kasih sangat berterima kasih kepada Michael Micklem dan Solo Ekspatriat Association (SEA) kami sekali lagi bisa
menikmati hari besar sungai arung jeram di sungai-sungai tropis Jawa Tengah. Ini adalah pertama kalinya kami dibagi menjadi dua kelompok,
dengan anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa dari SEA mengambil di sungai lebih menantang sementara anak-anak muda dan pertama-timer ... ... dan Steve, terjebak dengan rute entry-level dasar. Ini juga kesempatan pertama kami untuk mengenakan Refuge baru TShirts.

Banyak banyak terima kasih kepada semua anggota SEA yang membantu mengatur perjalanan dan yang murah hati memberikan kontribusi
terhadap biaya acara ini... Seperti yang Anda tahu. ini adalah peristiwa sorot tahun bagi anak-anak dan tanpa bantuan Anda tidak akan
mungkin.

Nita & Lilis Terbaru
Ingat Nita dan Lilis?
Last year they became the first 2 girls to graduate from the Children’s Refuge.
Kami sangat bangga ketika mereka berdua diterima untuk melanjutkan pendidikan ke universitas
dan gembira ketika beberapa sponsor murah hati menawarkan untuk membuat ini mungkin dengan dana biaya universitas.
Nah, satu tahun pada dan kedua anak perempuan masih menikmati program mereka, dan bekerja
keras tentu saja. Nita adalah melakukan kursus Manajemen Informasi yang membutuhkan hampir
penggunaan konstan dari sebuah komputer - yang dia tidak memiliki.... Semua kali ini ia telah
membuat lakukan dengan meminjam komputer teman ketika mereka tidak menggunakan sendiri.
Bahkan dengan tantangan-tantangan tambahan Nita berhasil menyelesaikan tahun pertama ini
dengan skor kelas atas 3.10 keluar dari 4,00 mungkin. Kami sangat bangga dan senang untuknya, dan sekarang bahkan lebih senang untuk dapat mengumumkan bahwa sponsornya telah
sangat murah hati menawarkan untuk juga menyediakan nya dengan komputer laptop baru untuk
semester mendatang, serta menyediakan biaya universitas dan beberapa tambahan biaya hidup.
Luar biasa, Lilis tidak hanya melakukan studi penuh-waktu untuk gelar keperawatan, tapi juga
telah bekerja di malam hari 6 jam setiap hari selama setahun terakhir ini untuk membantu
menutupi biaya hidup nya. Pada akhir semester pertama Lilis atas kelasnya dengan skor 3,60 dan
kedua secara keseluruhan di kampus. Pada akhir semester kedua, dan akhir tahun pertama, ia
mencetak 3,92 luar biasa yang dibuat atas nya kelas lagi dan kali ini pertama keseluruhan di kampus. Sponsor nya juga menawarkan untuk menyediakan Lilis dengan sepeda motor tangan kedua
untuk membantunya mendapatkan ke dan dari program-nya, serta menyediakan biaya universitas
dan beberapa biaya hidup tambahan.
Terima kasih banyak kepada sponsor atas dukungan murah hati Anda
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Mendukung korban eksploitasi seksual dan penyalahgunaan
Jika kita mempertimbangkan jenis dan tingkat penderitaan orang di Indonesia, dalam kebenaran ada negara-negara lain di dunia yang
memiliki kasus jauh lebih buruk dari kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Namun ada orang yang bertahan yang berbeda penderitaan di sini,
bahwa jika Anda menemui mereka dan mendengar cerita mereka langsung, Anda tidak bisa tidak memiliki reaksi yang sangat sangat mendalam. Saya berbicara tentang ribuan perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan komersial seksual, eksploitasi dan pelecehan.
Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mendengar langsung dari anak-anak sendiri menceritakan kisah mereka tentang pelecehan
Coba bayangkan seorang gadis muda
duduk di depan Anda, air mata mengalir di
wajahnya, menjelaskan bagaimana ayahnya
sendiri mengeluarkan nya di jalanan di malam hari untuk menjual keperawanannya
pada usia hanya 13, untuk membantu membayar utang judi mounting nya.
Lain, yang pergi untuk bekerja sebagai pelacur anak untuk membantu membiayai adiknya untuk pergi ke sekolah - menangis
sambil menjelaskan perasaan di dalam
orang mati, tanpa "Hanya sehingga dia tidak
berakhir seperti saya!" arti hidup dan ada
masa depan.
Semua dapat Anda lakukan adalah memberikan penghormatan tertinggi kepada
gadis-gadis untuk kekuatan mereka yang
luar biasa dan bersyukur karena tidak harus
telah mengalami pelecehan seperti diri
sendiri...

Anak-anak Panti disediakan rumah
aman dan stabil untuk anak-anak yang
untuk beberapa dinyatakan akan beresiko sangat tinggi jatuh ke dalam dunia
prostitusi. Untuk mencoba dan memberikan dukungan kepada para perempuan dan anak yang telah jatuh ke
dunia ini, pada bulan Desember 2009
Yayasan Gunungan didirikan 'Sehati'
atau 'SATU HATI'.
Tujuan Sehati adalah untuk bekerja di
permukaan tanah, menemukan dan
membangun hubungan dengan korban
eksploitasi seksual dan pelecehan, kemudian membantu mereka masingmasing secara individual untuk keluar
dari situasi saat ini mereka dan mulai
membangun
kembali
kehidupan
mereka.

Untuk membantu mencapai tujuan itu, operasi Sehati'S dibagi menjadi 2 bagian. Paruh pertama adalah Pekerjaan Sosial samping, di mana
pekerja lapangan keluar dan menemukan kelompok sasaran. Mereka kemudian mulai membangun hubungan saling percaya dan bekerja
dengan para wanita muda dan anak-anak untuk mengatasi isu-isu spesifik dan masalah yang berhubungan dengan individu. Setiap pekerja
lapangan memiliki daftar klien yang mereka bekerja dengan dan bertanggung jawab dari pertemuan pertama sampai waktu yang individu
merasa mereka tidak lagi membutuhkan dukungan dari Sehati.
Dalam sisi Pekerjaan Sosial Sehati juga akan menawarkan sebuah klinik gratis untuk pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kebidanan,
konseling psikologis, hukum hak-hak dan pelayanan di kampus pusat di mana perempuan dan gadis muda dapat bersantai dan mencari dukungan. Akhirnya, divisi ini juga akan bertanggung jawab untuk penelitian yang sedang berlangsung, pengumpulan data, pelaporan hasil melalui beragam media dan advokasi.
Babak kedua mengakui bahwa salah satu alasan utama untuk menjadi pekerja seks komersial karena masalah ekonomi. Untuk tujuan ini
Sehati akan menjalankan sejumlah program kejuruan, termasuk kursus menjahit, kursus tata rambut & kecantikan, kursus memasak, kursus
bahasa Inggris dan kursus komputer, dan yang paling penting, memberikan hak dukungan melalui baik pekerjaan penuh waktu mencari ,
memulai usaha kecil mereka sendiri atau bekerja dalam satu bidang usaha Sehati'S.
KEMAJUAN SEJAUH INI :
52 wanita muda saat ini terdaftar dengan Sehati.
40 gadis berusia di bawah 18 saat ini terdaftar dengan Sehati.
Sebuah kursus jahit telah berjalan sejak Januari 2010.
A Salon Kecantikan & kursus Rias Rambut telah berjalan sejak April 2010.
Sebuah Dokumenter Pendek sedang dalam proses untuk difilmkan.
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Kursus Menjahit
Sebuah kursus menjahit telah didirikan yang gratis kepada kelompok sasaran Sehati's. Ada 4 kelas sedang berjalan dengan 16 peserta secara total. Program ini isu sertifikasi resmi untuk lulusan kursus, dan diharapkan bahwa sertifikasi Sehati akhirnya akan menjadi kualifikasi
terkenal dan dihormati di kawasan tersebut. Sebagai program tumbuh dan berkembang itu dapat dibuka untuk umum, meskipun mereka akan
dikenakan biaya harga pasar untuk menghadiri. Semua dana yang diperoleh dari pendapatan biaya kursus akan makan kembali untuk membantu menutupi biaya operasi dan perluasan program.
Bisnis pakaian telah dimulai, hanya dalam cara yang sangat kecil pada awalnya. Kelas jahit sedang berjalan di sore hari, yang meninggalkan
beberapa pagi gratis untuk 2 instruktur. Selama waktu ini mereka mampu menghasilkan beberapa item untuk dijual melalui jalur yang sudah
dibuka dengan pasar batik lokal.

Kursus Salon Kecantikan
Sebuah Salon Kecantikan dan tentu saja Hairdressing telah dibentuk dan berjalan sejak awal April 2010. Program ini gratis untuk klien Sehati'S dan diharapkan untuk mengembangkan ke titik di mana sertifikasi Sehati Salon kualifikasi menjadi terkenal dan dihormati di kawasan
tersebut. Diharapkan bahwa program studi pada akhirnya dapat membantu menutup biaya sendiri dengan membuka kepada masyarakat
umum.
11 klien sudah mendaftar dan mulai kursus. Program ini hampir seluruhnya praktis dan semua peserta tampak menikmati diri mereka sendiri
sambil belajar perdagangan. Yang lain datang dan melihat kursus bunga tampaknya berkembang dengan cepat. Memang, setelah pelajaran
harian selesai, orang-orang tinggal di belakang meminta pemotongan rambut, mandi krim dan pewarna dll. Jadi instruktur sekarang sangat
sibuk membagi waktunya antara mengajar dan bekerja. Hal ini akan membantu penghasilan tambahan, dengan cara sederhana, untuk
menutupi sebagian biaya operasi program dan membentuk embrio awal dari apa yang kita harapkan nantinya akan menjadi milik'S Sehati
Salon bisnis. Bisnis ini akan memberikan kesempatan kerja kepada lulusan kursus dan pendapatan yang dapat diandalkan untuk proyek
amal Sehati'S.
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GUNUNGAN PETUALANGAN - Terbaru
Menjelang akhir tahun 2009 kami melaporkan pada rencana untuk Gunungan Petualangan. Program petualangan dan outbond yang akan
menyediakan berbagai kegiatan pengembangan pribadi untuk anak-anak di Refuge.
Akhirnya rencana untuk proyek ini adalah untuk menggabungkan kegiatan seperti; berjalan kaki bukit, berkemah, dinding / panjat tebing, abseiling, kursus penyerangan dan kano.
Selain itu, kami berharap dapat mengubah ini menjadi sebuah bisnis yang layak dimana liburan petualangan pendek akan dijual ke sekolahsekolah lokal, bisnis dan wisatawan untuk membantu mengumpulkan dana bagi anak-anak Refuge.
Sejak itu kami sekarang menyelesaikan pembangunan 6 kano. Setelah uji float cepat, kami mulai membawa mereka keluar pada eksplorasi
dari danau dan sungai setempat, dan telah menikmati beberapa hari keluar canoing dengan anak-anak Refuge. Rencananya adalah untuk
memulai pengaturan hari kerja perjalanan perahu dalam waktu beberapa bulan dan mudah-mudahan memulai acara ini dengan perahu sungai perlombaan besar pada awal tahun depan.

Uji terbalik 'Terkendali'

Siap untuk peluncuran uji di Cengklik Dam

Mengapung / tenggelam

Persiapan Anak-anak untuk perjalanan pertama mereka

Lihat - tidak ada tangan!

Daratan Ahoy Cap'N!

Mari kita tenang saja ...

Berlomba !

Menjelajahi pulau sepi

"Tidak ada sinyal di sini .... "

Dan jauh kita pergi ...
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Laporan Keuangan 2009
Berikut ini adalah ringkasan laporan keuangan untuk Yayasan Gunungan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.
(Catatan, sekitar: ≈ 1USD Rp 9.000, Rp 14.000 1GBP ≈)
Statement of Financial Activities

IDR

Balance Sheet : 31 Dec 2009

IDR

Incoming Resources:
Voluntary Income (see below)

349,058,765

Bank Interest Revenue

885,788

Resources Expended:

Fixed Assets:
Office Furniture & Equipment

13,618,417

Vehicles

16,866,667

Current Assets:

Refuge Staff Salaries

(58,550,000)

Cash at Bank & in Hand

56,146,093

Food & Consumption

(55,803,938)

Prepaid Expenses (Rent)

64,500,002

Education

(49,836,570)

Other Receivable

1,685,674

Property Rent

(20,833,333)

Household

(26,528,240)

Other Liabilities

(5,380,182)

Electricity

(7,366,120)

Excursions

(2,351,665)

TOTAL ASSETS LESS LIABILITIES:

147,436,671

Telephone

(7,211,011)

Administration Staff Salaries

(8,400,000)

Administration Expenses

(9,653,521)

Previous Year Funds

47,918,766

Fixed Asset Depreciation

(3,892,250)

Current Year Funds

99,517,905

NET INCOMING RESOURCES

99,517,905

TOTAL FUNDS:

147,436,671

Voluntary Income

IDR

Voluntary Income

Current Liabilities:

Funds of the Charity:

IDR

Voluntary Income

IDR

G0001

434,000

G0029

25,605,410

G0040

1,450,800

G0002

11,194,899

G0030

362,628

G0041

400,000

G0003

33,757,800

G0031

472,902

G0042

205,000

G0004

19,029,066

G0032

150,000

G0043

100,000

G0005

50,050,000

G0033

334,760

G0044

1,300,000

G0006

4,125,000

G0034

11,628,200

G0045

200,000

G0009

36,000,000

G0035

87,026,662

G0046

50,000

G0011

7,425,375

G0036

28,780,463

G0047

50,000

G0018

675,000

G0037

8,007,800

G0048

300,000

G0019

100,000

G0038

100,000

G0049

1,985,000

G0025

15,758,000

G0039

2,000,000

TOTAL

349,058,765
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Kontak
YAYASAN GUNUNGAN
Jl Wirotamtomo No.18
Jayengan, Kartopuran
Solo, Central Java
Indonesia
Tel: 0062 (0)271 664006
Fax: 0062 (0)271 630549
Email: info@gunungan.org
Website: http://www.gunungan.org
Dengan Banyak Terima kasih Dari :
Management Board
President
Secretary & Head of the Refuge
Treasurer
Staff:
Accounting & Administration
Computer Programmer & Webmaster
Refuge Care Giver
Refuge Care Giver
Refuge Care Giver
Refuge Cook

: Stephen Smith
: Ibu Muljani
: Ibu Suratni
: Wahyu Dhaniati
: Yohana Lestariningsih
: Asih Kusumastuti
: Anik Rustiyana
: Simulyono
: Ibu Yayuk Sartini

Advisors:
Bo Lauritzen
Russell Cullinane
Michael Micklem
Children:
Agita
Akhsan
Ana
Ayu
Cahyo
Dewi

Irvan
Joko
Mira
Mustofa
Ngatno
Ning

Panggih
Puput
Rofie
Santi
Siti
Taufik

Uki
Vina
Widoyo
Yati

Please Remember:
Kami membutuhkan semua dukungan yang bisa kita dapatkan.
Donasi sekarang dapat dilakukan secara online melalui situs Organisation.
Menggunakan Paypal, sumbangan bulanan satu kali atau rutin dengan mudah dapat dibuat dalam pilihan mata uang langsung dari kartu
kredit Anda.
Silahkan kunjungi: www.gunungan.org/donate.html

Atau hubungi kami di: info@gunungan.org

