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FAKTA
LANDINFORMATION
Invånare: Vitryssland 9,7 milj invånare.
Landet är flackt med många sjöar och flo-
der. Jordbruket består av spannmålsodling 
och kreatursnäring. Vitryssland drabbades 
av stor förstörelse under första och andra 
världskriget.
Huvudstad: Minsk
Språk: ryska, vitryska, (polska, ukrainska).
Religion: Rysk ortodox 60 %, katolsk 14 %
Övrigt: Vitryssland frigjorde sig från Sov-
jetunionen 1991. Det är idag det minst de-
mokratiska landet i Europa och har under 
senare år haft ett svårt ekonomiskt läge. 

PROJEKT
Ort: Minsk, regionala städer och lands-
bygden 
Projekt: Stöd till familjer med funktions-
hindrade barn. Församlingsarbete.  
Målgrupp: Funktionshindrade barn och 
ungdomar. 
Projektmål: Ge barnen och ungdomarna 
möjlighet till rehabilitering, rekreation 
och daglig sysselsättning. 

SAMARBETSPARTNER
BelAPDIiMi (Belarussian Association of  
Assistance to Children and Young people 
with Disabilities), ledare Elena Titova.
www.belapdi.org 
Församlingen ”Church of the Glory of 
God”, Minsk. Pastor Olga Levtchenko

SÅ HÄR KAN MAN STÖDJA
l	 Individuell sponsring funktionshindrat 
   barn 175 kr/månad
l	Gruppsponsring (Agape) 175 kr/
   månad 
l	Sponsor för församlingen i Minsk
   175 kr/månad eller valfritt belopp.

Funktionshindrade barn

Församlingen Arken, tel 08-588 840 00, pg 633 02 70-7, mission@arken.org, www.arken.org,

Vitryssland

Historik – Under år 1993 sände församlingen Arken 
ut arbetare till Vitryssland och våren 1995 grundades 
Arkens dotterförsamling i Minsk som idag heter 
“Church of the Glory of God”. Redan från början 
etablerades ett samarbete med den nationella NGO 
som heter BelAPDIiMi. Organisationen arbetar ideellt 
för att förbättra levnadsvillkoren för funktionshindrade barn, ungdomar 
och deras familjer. Sedan 1993 har Arken varje månad gett ekonomiskt 
stöd till ett hundratal familjer med funktionshindrade barn genom fad-
derbarnsprogram.  
Nuvarande arbete – Church of the Glory of God har samma vision 
som Arken - att hela de sjuka och upprätta de svaga och sargade i sam-
hället. Församlingen har idag ett fyrtiotal medlemmar och arbetar med 
bibelundervisning, helandedagar, retreater, barn - och ungdomsarbete. De 
har ett nära samarbete med BelAPDIiMi och hjälper organisationen med 
marknadsföring, kontakt med familjer, hembesök och praktisk hjälp som 
att vara barnvakt när ensamstående mammor behöver avlastas. Försam-
lingen anordnar julfester för familjerna och betjänar barnen i förbön. 

Aktuella behov – genom fadderprogrammet ges stöd till barnens 
dagliga behov såsom blöjor, vitaminer, hjälpmedel och också träning, 
rehabilitering, lägerverksamhet och rekreation. Organisationen ordnar re-
gelbundet fortbildningsträffar för anhöriga och ger stöd och handledning 
i praktiska frågor. Behoven hos familjerna på landsbygden är ofta stort 
eftersom många familjers levnadsstandard är låg, många har inte tillgång 
till elektricitet och varmvatten i sina bostäder och de får endast ett litet 
ekonomiskt stöd från staten. Det är vanligt att barnen växer upp med 
ensamstående mammor eller hos sina mor- eller farföräldrar.  
BelAPDIiMi har startat flera dagcenter dit barn och ungdomar kan 
komma på dagtid för träning, stimulans och social gemenskap. Tack vare 
detta arbete är de funktionshindrade barnen inte längre osynliga utan har 
en aktiv roll i det vitryska samhället att förändra attityder och bryta ner 
fördomar. Vi vill stödja barnen att komma på sommarläger och också att 
få de lyft- och förflyttningshjälpmedel de behöver.  


