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Tack för att ni ger barn och unga  

i Nanchang en bättre framtid 
SOS barnby Nanchang stod klar 1993. 

Här bor 74 barn i 11 SOS-familjer.  

I anslutning till barnbyn finns en förskola 

där totalt 105 barn får skolförberedande 

undervisning.  

På ungdomsboendet som hör till barnbyn 

bor 36 ungdomar i tre olika boenden som 

ligger i eller nära barnbyn. 

SOS Barnbyar har haft verksamhet i Kina 

sedan 1980-talet. För närvarande finns 

totalt tio barnbyar, sju förskolor, två 

yrkesskolor och två sociala center i landet. 

Totalt får 3 200 barn och föräldrar i Kina någon typ av stöd via SOS Barnbyar.  
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                    En pojke i barnbyn övar på matematik. Foto: SOS Arkiv 

 

Många barn i barnbyn har svåra upplevelser med sig i bagaget när de kommer hit. 

SOS-mammorna och alla andra som jobbar i barnbyn gör sitt bästa för att barnen ska 

kunna bearbeta sina trauman och utvecklas till starka självständiga ungdomar som är 

redo för vuxenlivet. 

De barn som behöver, får psykologiskt stöd av professionella terapeuter. De barn som 

har kommit efter i skolan eller har inlärningssvårigheter får extra studiehjälp av 

högskolestudenter som kommer till barnbyn flera kvällar i veckan.  

Ofta kommer volontärer hit och erbjuder olika aktiviteter, det kan vara att laga dumplings, 

olika idrotter, målning, musikundervisning, eller att teckna kalligrafi. 

Några sparkcyklar som barnbyn fick i present har blivit populära. Barnen har lärt sig åka 

både fort och att göra konster på sparkcykel. 
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Zhengping är en målmedveten ung kvinna 

med stark karisma. Hon har alltid haft en egen 

vilja och aldrig tvekat inför utmaningar.  

Musik är det viktigaste i hennes liv. Redan som 

liten kunde hon ägna flera timmar varje dag åt att 

öva på tvärflöjten och pianot. Hon pluggade hårt 

och målmedvetet i skolan och lyckades komma 

in på musikhögskolan. 

När Zhengping var yngre drömde hon om att bli 

en internationell stjärna, nu siktar hon på att bli 

musiklärare och få lära barn om den musik hon 

älskar så mycket. 

 

Wenjing har bott i barnbyn i lite mer än ett år. 

Hon har haft det tufft i livet och det har krävts 

stort engagemang och tålamod av både hennes 

SOS-mamma och henne själv för att hon skulle 

hitta sin väg. 

Men Wenjing har lätt att lära sig saker, hon 

upptäckte att hon hade en stark sångröst och har 

fått chansen att utvecklas inom sång och musik. 

Hennes självförtroende har stärkts och nu vågar 

hon till och med stå på scenen och sjunga inför 

hela barnbyn. 

 

 

Shengxin går i fjärde klass. Han gillar att läsa 

och så fort han får fatt i en ny bok vill han läsa ut 

den direkt. 

I barnbyn finns ett bokskåp där barnen kan låna 

böcker. De får bara låna en i taget så var och 

varannan dag kan man se Shengxin lämna 

tillbaka och ta en ny bok i skåpet. 

"Min högsta dröm är att få besöka världens 

största bibliotek och läsa alla böckerna där”, 

säger Shengxin.  
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              Foto: SOS Arkiv 

Genom SOS Barnbyar kan barn som förlorat allt få möjlighet till en bättre framtid. Men 

utan era insatser skulle inget av detta vara möjligt.  

Tack för att ni stödjer barnen i Nanchang! 
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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.

 


