
VARFÖR SKA JAG 
BLI FADDER?
Miljoner barn lever under sådana förhållanden 
att de inte kan gå i skola. Utan utbildning är det 
så gott som omöjligt för dem att ändra riktningen 
på sina liv. I skolan kan barnen få kunskaper och 
färdigheter med vars hjälp de kan ta sig ur fattig-
domen. 

SOM FADDER GER DU MER 
ÄN BARA UTBILDNING
Som fadder ger du möjlighet till skolgång och du 
får följa barnens glädje över att lyckas. Ditt regel-
bundna understöd garanterar både en hoppfull 
framtid och en trygg barndom – utan arbete och 
tvångsäktenskap. Med vår hjälp når du de mest ut-
satta och sårbara barnen. 

STRÄCK UT DIN HAND
Att bli fadder är ett fint sätt att hjälpa sin nästa att få en värdig start 
i livet. Tack vare våra faddrar får över 4 000 barn varje år gå i sko-
la och hundratals ungdomar blir klara med sina yrkesutbildnin-
gar. Tiotals människor i fadderbarnets omgivning drar nytta av de 
kunskaper barnet lär sig.

Kom med och förändra världen – ett barn i taget!
Läs mer och bli fadder på
www.finskamissionssallskapet.fi/fadderbarn eller ring 
020 7127 266*

Välkommen med!

*020 samtalen kostar 8,35 cent/samtal + 7,02 cent/min från en trådtelefon och 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min från en mobil. 



Finska Missionssällskapets fadderarbete åstadkommer resultat. Vi har fadderarbete i flera länder i Afrika, Asien, 
Latinamerika och Mellanöstern. Varje år går hundratals ungdomar ut grundskolan. Våra egna fadderkontaktper-
soner och lokala samarbetspartner garanterar att hjälpen når fadderbarnen.

Finska Missionssällskapet är en av missionsorganisationerna inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
Sällskapet samarbetar med lokala kyrkor och organisationer i 30 länder. 

Tack för att
du bryr

dig!

Som fadder:
-förändrar du barns liv
-får du fadderinformation två gånger per år
-får du veta vilka resultat vårt arbete
åstadkommer

Tack vare dig får fadderbarnen:
-skoluniform och skolmaterial
-stöd för skolavgifterna
-hjälp med de nödvändigaste 
levnadskostnaderna


