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Läxhjälp för barn inom det familjestärkande programmet. Foto: SOS Arkiv
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Tack för att ni ger barn och unga
i Ukraina en bättre framtid
Situationen för barn och familjer har försämrats kraftigt sedan den väpnade konflikten i
Ukraina startade. Under de senaste åren har vi en negativ statistik över familjer i svåra
omständigheter. Enligt officiella uppgifter lever 6 000 familjer (totalt 8 000 barn) i Kiev
under mycket svåra förhållanden. Det är en ökning med över 20 procent jämfört med för
ett år sedan.
Den extrema situation som råder i områdena kring Lugansk och Donetsk gör att
många människor lämnar sina hem. Mer än 150 000 människor på flykt har bosatt sig i
Kiev, 26 procent av dem är barn. De största svårigheterna för familjerna är: brist på
pengar, arbetslöshet, brist på skolgång, våld inom familjen, alkohol- och
narkotikamissbruk samt sjukdom och psykisk ohälsa.
SOS Barnbyar är en av få organisationer som erbjuder heltäckande och långsiktigt
stöd till familjer som lever i utsatthet, men behoven är stora. Under 2016 har SOS
Barnbyars sociala center i Kiev gett stöd till 452 barn i 210 familjer. Det familjestärkande
programmet i Brovary har gett stöd åt 222 barn i 99 familjer.

Här är några av insatserna som gjorts under 2016:
Psykologiskt stöd: Psykologstöd för barn och föräldrar, olika former av lekterapi för barn,
till exempel att få rita och måla, utvecklingsprogram för tonåringar samt hjälp för familjer
på flykt att bearbeta sina trauman.
Föräldrautbildningar: Under teman som "Starka föräldrar - starka barn", ”Att växa
tillsammans”, hålls utbildningar i föräldraskap.
Pedagogiskt stöd: Extraundervisning i engelska, matematik och datakunskap för barn
och vuxna som av olika skäl behöver extrastöd.
Vård och hälsa: Barn och vuxna som lider av bristsjukdomar har fått närings- och
vitamintillskott.
Materiellt stöd till familjer: Familjer med stora behov får nödhjälp i form av till exempel
livsmedel, hygienprodukter, kläder och skor.
Tack vare er och andra givare kan barn som haft en tuff start i livet få en bra uppväxt
med föräldrar, syskon och en skolgång som ger dem möjlighet att växa upp till starka
självständiga vuxna.
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Nadia och hennes döttrar. Foto: SOS Arkiv

”Mitt namn är Nadia. Jag har två döttrar, sexåriga Larisa och fyraåriga Ganna. Jag är
gift med min make Taras sedan 2012. Vi lever i ett rum på nio kvadratmeter. Jag, min
man och den äldre dottern sover i samma säng, fyraåringen sover i en spjälsäng. I
rummet finns ett skåp och ett litet bord. Ingenting annat får plats. När vi tvättar får vi
hänga kläderna på tork ute i trapphuset, och maten lagar vi tillsammans med grannarna i
ett gemensamt kök. Min man arbetar i byggbranschen och är ofta bortrest. Jag arbetade
tidigare som assistent på en förskola men för några år sedan sjönk jag ned i en svår
depression och klarade inte av mitt jobb.
Jag är själv uppväxt på barnhem, eftersom min mamma blev fråntagen vårdnaden om
mig och min syster när jag var mycket liten. Jag blev gravid som 15-åring men barnets
pappa lämnade mig och jag visste inte hur jag skulle klara mig. När jag och min
nuvarande man gifte oss hoppades jag att livet skulle bli bättre men jag litade inte på
någon och jag visste inte hur jag skulle vara en kärleksfull fru och mamma.
Via SOS Barnbyar fick jag möjlighet att bearbeta mina upplevelser och att utvecklas till
en bättre människa. Nu har jag fått vänner för livet, jag kan känna glädje, ta hand om
mina barn och jag klarar av att sätta gränser för mig själv. Även barnen har fått stöd av
SOS Barnbyar, nu går båda i förskolan och de har fått kompisar och ett helt nytt
självförtroende. Utan de insatserna vet jag inte var vi hade varit i dag.”
Genom SOS barnbyar kan barn och familjer i Ukraina få möjlighet att skapa sig en bättre
framtid. Men utan era insatser skulle inget av detta vara möjligt. Tack för att ni stödjer
barn och familjer i Ukraina!
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Så ska vi förverkliga FNs mål för en hållbar utveckling
2015 antog FNs medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med 17
delmål som har som mål att utrota all extrem fattigdom till år 2030. För SOS Barnbyar är de här
målen en bekräftelse på att vi är på väg mot rätt håll. Våra verksamheter jobbar mot alla målen
men det är sju av dem som har en extra tydlig koppling till SOS Barnbyar:

Fattigdom är det allra
vanligaste skälet till att barn
överges. Alla insatser vi gör
syftar till att barn och familjer
långsiktigt ska kunna försörja sig
och av egen kraft skapa en
bättre framtid.
Hälso- och sjukvård är viktigt
för att bygga en framtid behövs.
När så krävs går vi in och
stödjer vårdinsatser för barn och
familjer, antingen via våra egna
medicinkliniker eller genom att
ge stöd och stärka upp samhällets insatser.
Utbildning är en förutsättning
för att skapa en bättre framtid.
SOS Barnbyar stödjer skolor
och utbildning, och på platser
där utbildningsmöjligheter
saknas, driver vi egna skolor.
Målsättningen är att skolorna på sikt ska drivas
av lokalsamhället.

För att skapa möjligheter att
arbeta och försörja sig utan att
riskera liv och hälsa erbjuder vi
yrkesutbildning för unga vuxna
och föräldrar i familjer som
annars riskerar splittras.
Vi hjälper barn, familjer och
samhällen att bryta onda cirklar
av fattigdom och utanförskap så
att de och kommande
generationer ska växa till aktiva
och jämställda
samhällsmedborgare.
Barn som lever i utsatthet löper
stor risk att drabbas av våld och
övergrepp. Genom att stödja
enskilda barn och familjer men
också hela lokalsamhällen
hjälper vi till att skapa fredliga
och inkluderande samhällen.
Vi samarbetar med
privatpersoner, myndigheter och
företag i alla våra verksamheter.
Våra företagspartners är en
viktig del av både finansiering
och genomförande av våra
insatser runt om i världen.
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