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Tack för att ni ger barn en bättre framtid!
SOS barnby Brovary utanför Kiev är inne på sitt
9:e verksamhetsår och idag bor 66 barn i 16
SOS-familjer. Flera ungdomar har under året lämnat
byn och förbereder sig inför vuxenlivet med hjälp av
SOS Barnbyars ungdomsprogram i området. För
närvarande får 33 ungdomar stöd och hjälp via
ungdomsboendet och ungdomsprogrammet.
455 barn från 211 familjer får hjälp genom SOS
Barnbyars familjestärkande program och de sociala
centren i områdena Brovary och Kiev.
Familjerna får ekonomiskt och materiellt stöd i olika former. Det kan handla om inköp av
mediciner, hygienartiklar, kläder, skor, skoluniformer eller annat skolmaterial. Det kan också
röra sig om ekonomiskt bidrag för att kunna köpa möbler och hushållsartiklar, eller stöd för att
kunna betala en specifik utbildning och köpa verktyg som är nödvändiga inom arbetet.
Olika former av utbildningsstöd ges till totalt 295 personer, såväl barn som vuxna. De får
bland annat möjlighet att gå kurser i datorkunskap och de får vägledning och stöd inför
framtida karriärsval.
Vårt arbete i landet hade inte varit möjligt utan er och andra givare. Varmt tack för att ni
är med och ger barn och unga i Brovary en bättre framtid!
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Berättelser från verksamheten
Bland de barn som får hjälp via det familjestärkande programmet i Brovary finns barn till
ensamstående föräldrar (29 %), några tillhör familjer som blivit bortdrivna från sina hem (9 %),
en stor del från familjer med låg inkomst (33 %) och många fler situationer som gör att barnen
och familjerna behöver hjälp.
Under 2017 lämnade 29 familjer med totalt 74 barn, det familjestärkande programmet då de
blivit självförsörjande. Sju familjer fick lämna programmet utan att lyckats på grund av att de
inte följde den satta utvecklingsplanen eller som bara var ute efter materiellt stöd.
Under 2017 genomförde det familjestärkande programmet många aktiviteter, till exempel
rådgivning till föräldrar gällande uppfostran av barn, individuell- och gruppterapi för både
vuxna och barn, information kring sociala skyddsnät och rättigheter, inspirerade och
engagerande utbildningar och rådgivning för vuxna kring hur de kan skapa ökade inkomster.
Genom det familjestärkande programmet fick barn, unga och vuxna även hälso- och sjukvård
samt materiellt stöd i form av bland annat mikrolån, skoluniformer och skolavgifter.
Åtta kvinnor har genomfört yrkesutbildningar, sju stycken inom styling, som frisör och
nagelteknologi, och en kvinna jobbar nu som konditor. Alla åtta fick efter de avslutade
studierna lämplig utrustning via programmet, för att kunna utveckla sina karriärer.
Utbildningar anordnades för partnerorganisationer och specialister inom bland annat
utveckling och behov för barn mellan 6–17 år, sex och samlevnad samt information och
behandling av neuropsykologiska diagnoser.
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Drömmen som blev sann
Familjen Shevchenko drömde om ett liv i ett stort, vackert hus med glada barn och en familj
som äter frukost tillsammans på verandan. Roman, pappan i familjen, gjorde allt för att
drömmen skulle bli sann och började bygga ett nytt hus där deras fem barn kunde få en bättre
uppväxt.
Plötsligt dog Roman i cancer och drömmen krossades i samma stund. Huset var inte färdigt
och Anna, Romans fru, hade inte styrkan eller möjligheten att kunna färdigställa det. Familjen
bodde då i huset utan tak, värme, ordentliga golv, tapeter och nästan inga möbler i över ett år.
Barnens hälsa hade försämrats efter att ha bott så länge i det kalla och fuktiga huset och
Anna levde under konstant stress och fick dessutom veta att hon hade en tumör.
Alla i familjen behövde sjukvård, något som de inte hade råd med. Barnen löpte stor risk att
tas ifrån sin mamma då hon inte längre kunde tillgodose barnens grundläggande behov.
Mitt i krisen kom familjen Shevchenko i kontakt med SOS Barnbyars familjestärkande
program i Brovary. Hela familjen genomgick hälsoundersökningar, fick rådgivning av läkare
och anpassad medicin. Anna opererades och hennes tillstånd är inte längre livshotande. Med
hjälp av terapi har de två äldsta barnen kommit över krisen och återfått motivationen att
utvecklas och utbilda sig. De båda studerar nu på det nationella flyguniversitetet i Ukraina.
Genom det familjestärkande programmet färdigställdes familjens hus så att de nu kan leva i
ett varmt och säkert hus.
SOS Barnbyar stödjer fortfarande familjen med terapi och finansiella medel tills de är
självförsörjande.
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Så förverkligar vi FN:s mål för hållbar utveckling
2015 antog FN:s medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med
17 delmål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och att lösa
klimatkrisen i världen 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 delmålen 1, 3, 4, 8, 10,
16 och 17 har en extra tydlig koppling till SOS Barnbyar. Ni som givare är bland annat med
och stödjer mål 1, 4 och 16.

1. 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.

4. 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.

16. 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.
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