FOR BARNAS BESTE

VÅRT ARBEID – 16
PROSJEKTER I 6 LAND
FLERE HUNDRE ADOPTIVBARN FÅR HVERT ÅR ET TRYGT OG
GODT HJEM I NORGE. MEN HVA SKJER MED DE BARNA SOM BLIR
IGJEN? BISTAND FOR BARN HJELPER MER ENN 5 000 BARN HVERT
ÅR, OG MED DIN STØTTE KAN VI ØKE DET ANTALLET YTTERLIGERE
I TIDEN FREMOVER.

For oss står barnas beste i fokus, og
gjennom nærhet og lokal kjennskap jobber
vi kontinuerlig med å hjelpe barn på
institusjoner, vanskeligstilte familier og
lokalsamfunn.
Vi er til stede i seks land, og koordinerer
16 forskjellige prosjekter – som alle sikrer
bedre oppvekstvilkår for barn i våre
samarbeidsland.
Bistand for barn legger vekt på at
administrasjonskostnadene skal være så

lave som mulig, og vi er stolt av at disse
ikke har vært høyere enn rundt ni prosent
siden 2010.
DETTE GJØR VI
Siden oppstarten i 2007 har Bistand for
barn satt i gang en rekke prosjekter, og de
er alle avhengige av din støtte for videre
drift.
Her er noen eksempler på prosjekter som
støttes av Bistand for barn:

Hjelp til skolegang i Etiopia.
Gjennom støtte fra Norge får barn av
ekstremt fattige familier i bydelen Yeka
Sub-City i Addis Abeba hjelp til skolegang,
helse og ernæring. Barna i prosjektet er
mellom 7 og 18 år, og vi støtter i underkant
av 70 barn hvert år.
Barnehjemmet Luz y Vida i Colombia.
I hovedstaden Bogotá har nonnen Valeriana García–Martín skapt et hjem for over
100 barn, både friske og syke. Vi støtter

barnehjemmets terapitjeneste ved å lønne
tre faste stillinger for helsepersonell, i
tillegg hjelper vi til med aktiviter, innkjøp av
hjelpemidler og utbedringer av bygningen.
Fosterfamilie for barn med hiv.
I Etiopia er hiv-smitte svært stigmatiserende og fører ofte til utstøting fra samfunnet. Gjennom vårt fosterfamilieprogram
gir vi 18 foreldreløse barn en ny familie,
medisinsk oppfølging og en trygg oppvekst.

opplæring i matlaging, enkle reparasjoner
og søm av klær, og blir dermed bedre
forberedt til livet etter barnehjemmet.
Casa Matilde. I Ecuadors hovedstad
Quito, l igger Casa Matilde som vi har
støttet siden 2000. Dette er et krisesenter
for mødre med barn. Her kan de bo i
trygge omgivelser i inntil to måneder, og få
hjelp til å komme på fote igjen. Kvinnene
får opplæring i matlagning, baking og søm,
og driver dessuten sin egen brukthandel.
FINANSIERING
Bistandsarbeidet er i hovedsak basert på
frivillig innsats, og finansieres gjennom
faste givere, bistandslotteriet, bedrifter og
fondsmidler. Vi har også tidligere hatt et
samarbeid med Norad som finansierte to
av våre prosjekter i Nepal og Etiopia. Vi
har også et godt og stabilt samarbeid med
flere norske bedrifter.

BISTAND FOR
BARN OG
ADOPSJONSFORUM
Bistand for barn er en organisasjon som
ble opprettet i 2007. Vi utgjør bistandsavdelingen i Adopsjonsforum. Det forventes av norske adopsjonsforeninger
at de driver bistandsarbeid i sine samarbeidsland. Adopsjonsforum bestemmer i samarbeid med Bistand for barn
de overordnede føringer, retningslinjer
og godkjenning av prosjekter.

ORGANISERING
Bistandsarbeidet organiseres hovedsakelig
som prosjekter i samarbeidslandene våre.
Prosjektene utvikles gjennom samarbeid
med lokale aktører og deres kjennskap til
lokalsamfunnet og dets behov.
Aktiv Fritid. På Nepals barnehjem har
barna få muligheter til å leke og å være i
aktivitet. Gjennom prosjektet Aktiv Fritid
ønsker vi at barna som bor ved barne
hjemmet Bal Mandir skal få sjansen til
å utvikle seg gjennom fri lek og ta del i
kreative aktiviteter. De minste har fått et
stort lekerom, og de eldste har nå sjansen
til spille å fotball og sykle. Barna får også

Bistand for barn har det daglige ansvaret
for bistandsarbeidet når det gjelder koordinering, fi
 nansiering, kvalitetssikring
og utvikling av nye prosjekter. På våre
hjemmesider www.bistandforbarn.no
kan du få detaljert informasjon om
prosjektene, lese om våre kampanjer og
nyhetsbrev
– og enkelt registrere deg som giver.

TA KONTAKT!
For mer informasjon, ta kontakt med
bistandsavdelingen på telefon
23 28 08 00 eller send en e-post til
bistand@adopsjonsforum.no.

FRIVILLIGE PROSJEKTLEDERE
De fleste av Bistand for barns
prosjekter ble startet og driftes av
adoptivforeldre som ønsker å gi noe
tilbake til landet de fikk barnet sitt
fra. Disse ulønnede ildsjelene danner
ryggraden i vårt bistandsarbeid.

Bistand for barn
Postboks 2364 Solli
0201 Oslo
bistand@adopsjonsforum.no
www.bistandforbarn.no
www.facebook.com/bistand.for.barn

