
NEPAL
Redd Barna jobber for å gi alle barn tilgang til utdanning i Nepal. Det å gi 
barn tilgang til utdanning vil kunne påvirke hele samfunnet de lever i. 

Ved å støtte Redd Barnas utdanningsprosjekt i Nepal vil din bedrift 
ikke bare sikre god utdanning for barn i Nepal, men dere vil også hindre 
barneekteskap og barnearbeid. Dere vil bidra til inkludering av utsatte 
barn, dere vil bidra til å gi barn kunnskapen til å ha en sterke stemme i sitt 
eget samfunn, både når det gjelder deres generelle rettigheter, men også 
deres kamp mot klimaendringene. 

Redd Barna jobber også tett opp mot lokale myndigheter for å sikre barns 
rettigheter og tilgang til utdanning. Redd Barna og loksalsamfunn i Nepal 
har nå satt opp lokale kommiteer der også barn får delta og bestemme i 
utviklingen i samfunnet. 

Redd Barna ser nå at det er et skifte hos lokalbefolkningen i Nepal, der barn 
blir prioritert fremfor for eksempel bygging av veier eller andre midler som 
går til de voksne. Lokale myndigheter har forstått at investering i barn er 
den beste investeringen for fremtiden. 

Med dette prosjektet kan din bedrift være med på å sikre en bærekrafttig 
utvikling i et helt samfunn. Sammen vil vi kunne gi barn i Nepal beskyttelse, 
forbedret tilgang til utdanning, deltakelse på skolen og en bedre fremtid. 
Vi vil kunne måle konkrete resultater fra deres støtte og det vil være god 
dokumentasjon av prosjektets fremgang. 
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DETTE NÅR VI MED PROSJEKTET I DAG

• Jobber med å heve kvaliteten på 

undervisningen på 249 skoler

• Gi 1800 lærere opplæring i 

barnevennlig pedagogikk og gode 

undervisningsteknikker

• Jobber med å redusere barnearbeid, 

barneekteskap og tenåringsgraviditeter

• Gi 110 000 barn bedre læringsutbytte  

og god kvalitet på undervisningen

• Gi 1800 lærere opplæring i 

barnevennlig pedagogikk og gode 

undervisningsteknikker

• Jobber med å redusere barnearbeid, 

barneekteskap og tenåringsgraviditeter

DETTE GJØR REDD BARNA
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UTSATTE BARN SKOLER BARNEKLUBBER FORELDRE


