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FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRA

„
Í gegnum allan 
þennan ólgusjó 
höfum við 

aldrei efast 
um mikilvægi 
og styrk SOS 
Barnaþorpanna 
til að bæta 
heiminn, 

þó í smáum 
skömmtum sé.”

Sérstakt ár
Þetta ár hefur verið sérstakt fyrir SOS Barnaþorpin. Í fyrsta sinn í sögu samtakanna létu 
aðildarfélög rannsaka alþjóðlega stjórnendur sína á laun. SOS Barnaþorpin á Íslandi áttu 
frumkvæði að þeirri rannsókn ásamt samtökunum í Noregi og nokkrum öðrum löndum. 
Rannsóknin leiddi í ljós valdníðslu og óheilbrigða stjórnunarhætti á efstu stigum, líkt og við 
greindum frá í fjölmiðlum sl. vor.
Í framhaldinu stigu forseti og varaforseti til hliðar og hafa nýir einstaklingar valist í þessi störf, 
auk þess sem ný alþjóðastjórn hefur verið kjörin.
Þá hefur alþjóðleg rannsóknarnefnd, skipuð fjórum reyndum dómurum frá jafnmörgum 
löndum, verið sett á laggirnar. Hlutverk hennar verður að rannsaka ákveðin mál frekar, en þau 
snúa að því hvort og þá hvernig samtökin og einstaka starfsmenn þeirra brugðust í málum er 
varða velferð og öryggi barna, spillingu og reglubrot. Þó er rétt að árétta að ekkert bendir til 
annars en að framlög styrktaraðila hafi skilað sér til barnanna.

Fullt traust
SOS Barnaþorpin á Íslandi bera fullt traust til nýs forseta, varaforseta og alþjóðastjórnar auk 
áðurnefndrar rannsóknarnefndar. Við fylgjumst vel með þróun mála og sjáum sterka viðleitni 
alþjóðlegra stjórnenda til að bæta það sem þurfti að bæta og leggja enn meiri áherslu á velferð 
og öryggi þeirra barna sem okkur hefur verið treyst fyrir. 
Fyrst og fremst sjáum við þó eindreginn vilja til að láta heiðarleika og gagnsæi ráða för í öllu 
starfi samtakanna, líkt og starfsfólk og styrktaraðilar gera kröfu til.

Nýir tímar
SOS Barnaþorpin á Íslandi eru lítil samtök í stóra alþjóðlega samhenginu. Við höfum þó sýnt 
og sannað að við höfum rödd og áhrif. Eða eins og orðasambandið segir; oft veltir lítil þúfa 
þungu hlassi.
Við erum þess fullviss að SOS Barnaþorpin eru að ganga í gegnum mikla endurnýjun og að 
framundan eru nýir tímar. Í öllu falli getum við lofað ykkur því að við munum hér eftir sem 
hingað til halda okkur á tánum og vera vakandi fyrir hverju því sem betur má fara. Við viljum 
heiðarleika og ráðdeild og við viljum að börn í neyð fái þá hjálp sem þau þurfa. Ekkert minna.

Hjálpin skilar sér
Í gegnum allan þennan ólgusjó höfum við aldrei efast um mikilvægi og styrk SOS Barnaþorpanna 
til að bæta heiminn, þó í smáum skömmtum sé. Samtökin eru stórkostlegt tæki til að hjálpa 
börnum í neyð. Þau hafa sýnt það og sannað svo áratugum skiptir að hjálpin skilar sér. 
Mótlætið verður alltaf til staðar. Sigrarnir eru bara miklu sætari þegar maður þarf að hafa 
svolítið fyrir þeim!
Takk fyrir að standa með okkur og börnunum – og megir þú eiga ánægjulega jólahátíð!

       Ragnar Schram, framkvæmdastjóri SOS Barnaþorpa á Íslandi.

Kauptu jólakortin hjá SOS
og láttu gott af þér leiða
Jólaknús er það þriðja og síðasta í jólakortaseríu sem Elsa Nielsen 
hannaði fyrir SOS Barnaþorpin - og gaf okkur. Þú getur pantað þessi 
kort og fleiri í vefverslun okkar á sos.is eða komið við á skrifstofu 
okkar í Hamraborg 1, Kópavogi.

Með hjálp styrktaraðila taka SOS Barnaþorpin 

að sér munaðarlaus og yfirgefin börn í yfir 100 löndum 

og sjá þeim fyrir fjölskyldu og góðu heimili. 

Takk fyrir stuðninginn. www.sos.is

Listamaður: Elsa Nielsen / www.nielsen.is

Með hjálp styrktaraðila taka SOS Barnaþorpin 

að sér munaðarlaus og yfirgefin börn í yfir 100 löndum 

og sjá þeim fyrir fjölskyldu og góðu heimili. 

Takk fyrir stuðninginn. www.sos.is

Listamaður: Elsa Nielsen / Instagram @elsanielsen
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Fylgstu með okkur á 
samfélagsmiðlum.

Ertu að leita að gjöf handa 
einhverjum sem vantar ekkert?
Gjafabréf SOS er tilvalið í pakkann og nauðstödd börn njóta góðs af.
Andvirði gjafabréfsins er framlag til SOS Barnaþorpanna 
í nafni þess sem fær gjafabréfið.

Börn fá öryggi og hlýju í þínu nafni
Það er einfalt að 

panta gjafabréfið á 
sos.is

GJAFABRÉF



Í sumar var formlega kynnt til sögunnar metnaðarfullt 
samstarf SOS Barnaþorpanna og evrópska 
íbúðaleigufyrirtækisins Heimstaden sem ber alþjóðlegu 

yfirskriftina; “a Home for a Home”. Fyrir hvert heimili 
í íbúð Heimstaden gefur fyrirtækið 100 evrur til SOS 
Barnaþorpanna árlega. Í dag á Heimstaden yfir 110.000 
íbúðir víðsvegar um Evrópu og eftir því sem fyrirtækið vex 
mun framlagið hækka. Heimstaden styrkir SOS Barnaþorpin 
á heimsvísu þannig um rúmlega 1,6 milljarða króna á fyrsta 
samstarfsárinu. Þetta mun tryggja örugg heimili og traustan 
grunn fyrir barnafjölskyldur um allan heim.

Fyrsta íslenska verkefni SOS 
Barnaþorpanna
Fyrir íslenska eignasafnið nemur styrkurinn 24 milljónum 
króna á fyrsta árinu og það gerir SOS á Íslandi m.a. kleift að 
styrkja verkefni í þágu barna hér landi í fyrsta sinn. Í fyrstu 

verkefnum “a Home for a Home” hér á Íslandi er athyglinni 
beint að Ásbrúarsvæðinu á Reykjanesi sem hefur fundið sterkt 
fyrir áhrifum heimsfaraldursins. Þar eru tvö verkefni sem 
hljóta forgang. Á Ásbrú er þörf fyrir fjölbreyttari afþreyingu 
fyrir börn og ungmenni í nærumhverfi sínu. “A Home for a 
Home” verkefnið mun afhenda Reykjanesbæ ærslabelg að 
gjöf, sem er fyrsta skref í byggingu nýs leikvallar, miðsvæðis 
í hverfinu. Hitt verkefnð snýr að stuðningi við sérkennslu í 
leikskólanum Skógarási á Ásbrú sem fær tækjabúnað til 
sérkennslunota og þannig eflum við úrræðin sem í boði eru.

„Markmiðið er að skapa vettvang sem styrkir félagslegt 
net barna og ungmenna og stuðlar að þroska og heilbrigði. 
Það hefur sterk fyrirbyggjandi gildi að börn hafi afþreyingu 
í nærumhverfi sínu og vettvang til útivistar og að rækta 
vináttu,” segir Gauti Reynisson, framkvæmdastjóri 
Heimstaden á Íslandi.
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Milljarðasamstarf 
SOS Barnaþorpanna 
og Heimstaden

SOS-FRÉTTIR 

Skráning hafin á 
Velgjörðafyrirtækjum SOS

Verkefnisteymi SOS og Heimstaden á Íslandi. Vinstra megin frá Heimstaden; Gauti 
Reynisson, framkvæmdastjóri, Margrét Guðjónsdóttir, forstöðumaður fjármála og 
mannauðsstjóri og Lóa Bára Magnúsdóttir, markaðsstjóri. Hægra megin, frá SOS, 
f.v. Rakel Lind Hauksdóttir, fjármála- og fjáröflunarstjóri, Hans Steinar Bjarnason, 
upplýsingafulltrúi og Ragnar Schram, framkvæmdastjóri.

Fyrirtækjum á Íslandi gefst nú kostur á að tengjast SOS 
Barnaþorpunum með því að gerast Velgjörðafyrirtæki SOS. 
Að bera þann titil er yfirlýsing viðkomandi fyrirtækis um að 
það vilji gera heiminn betri fyrir munaðarlaus og yfirgefin 
börn og stuðla að betra lífi fyrir sárafátækar barnafjölskyldur. 
Velgjörðafyrirtæki styrkir SOS Barnaþorpin með framlagi sem 
nemur a.m.k. 500.000 kr. á ári. Velgjörðafyrirtækjum er heimilt 

að nota merki þess efnis 
á vefsíðu sinni. Nafn og 
merki Velgjörða fyrirtækja 
birtast á vefsíðu SOS 
Barna þorp anna (fyrirtækja svæði) og í SOS-frétta blaði. Fyrstu 
þrjú velgjörðafyrirtæki SOS eru Vettvangur, Heimstaden og 
66°Norður.

VETTVANGUR
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Eliza Reid, velgjörðasendiherra SOS, afhenti viðurkenninguna fyrir hönd SOS. 
Henni veittu viðtöku Guðrún Helga Harðardóttir framkvæmdastjóri og Rakel 
Dögg Óskarsdóttir frá Einstökum börnum.

Einstök börn hljóta 
fjölskylduviður  kenningu 
SOS 2021
Félagið Einstök börn hlaut í sumar fjölskylduviðurkenningu SOS 
Barnaþorpanna á Íslandi árið 2021. SOS hefur veitt viðurkenninguna 
árlega frá árinu 2016, að 2020 undanskildu, aðilum sem vinna mikilvæg 
störf í þágu barna. Einstök börn hafa í 24 ár stutt við fjölskyldur barna 
og ungmenna með sjaldgæfa sjúkdóma eða heilkenni og eru hátt í 
500 fjölskyldur í félaginu. „Þessum foreldrum mæta ótal hindranir og 
þeirra bíður erfið barátta við kerfið. Það eru ekki allir foreldrar tilbúnir 
í slíka baráttu ofan á það krefjandi verkefni að annast mikið veikt barn. 
Einstök börn hafa háð baráttuna fyrir þessar fjölskyldur án opinbers 
stuðnings í allan þennan tíma,“ segir m.a. í umsögn valnefndar SOS 
Barnaþorpanna.

S OS Barna þorp in á Ís landi munu senda alls 
3.166.690 krón ur til SOS á Haítí vegna neyð-
ar að stoð ar þar í kjöl far jarð skjálfa í ág úst sl. Í 

neyð ar söfn un í haust söfnuðust 1.166.690 krónur 
og vilj um við þakka al menn ingi af öllu hjarta fyr ir að 
bregð ast svona vel við ákalli okk ar. SOS á Ís landi bæti r við 
tveim ur millj ón um króna úr neyð ar sjóði sam tak anna og verð-
ur þessu heild ar fram lagi okk ar Ís lend inga var ið í neyð ar að-
gerð ir á Haítí.

Enn rík ir ringul reið þar eft ir skjálft a að stærð inni 7,2 sem 
reið yfir vest ur hluta eyj unn ar 14. ág úst og neyð in er mik il. 

SOS Barna þorp in og fleiri hjálp ar sam tök eru á staðn um en 
helstu verk efni SOS eru að tryggja ör yggi og vel ferð barna 
og fjöl skyldna þeirra. Nánar má lesa um aðgerðir SOS á Haítí 
á fréttasvæði sos.is. 

Skráðu þig á sos.is og styrktu barnaþorp á Haítí með mánaðar
legu framlagi.

Sorgin kemur í bylgjum
Hjónin Ásdís Gunnarsdóttir og Garðar Aron 
Guðbrandsson eru í félaginu Einstökum 
börnum. Þau eignuðust dótturina Fjólu Röfn 
árið 2014 en hún er með sjaldgæft heilkenni. 
Ásdís segir að eitt af því sem hefur komið 
henni mest á óvart sé að hún upplifi sorg 
reglulega. „Hvað maður er einhvernveginn að 
syrgja í bylgjum. Ég held að það hætti aldrei. 
Þetta er eitthvað sem ég rekst á þegar eru stór 
tímamót í lífi barnsins. Fyrsti dagurinn hennar 
í grunnskóla, skólasetningin, var erfiðasti 
dagur lífs míns. Þar brotnaði ég algerlega 
niður. Alveg það mikið að ég þurfti að leita 
mér aðstoðar sálfræðings.”

Sjáðu myndbandsviðtal 
við Ásdísi á heimasíðu 

okkar, sos.is.

SOS á Íslandi sendir 
rúmar 3 milljónir til 
Haítí

VERTU SOS-BARNAÞORPSVINUR  -  SOS.IS



hún er stelpa fékk hún hvorki lyf né mjólk. „Það er mjög mik ið 
gert upp á milli drengja og stúlkna, sérstaklega í sveitunum 
í Nepal. Þar vilja for eldr ar frek ar eign ast drengi held ur en 
stúlk ur. Mér líkar það ekki,” seg ir Kamala.

Erfitt fyr ir kon ur án mennt un ar
Víða í Nepal, sér stak lega í dreif ýli þar sem gaml ar hefð ir ein-
kenna sam fé lag ið, er það enn þannig að strák ar eru álitn ir 
æðri en stúlk ur. Það er ekki óal gengt að fað ir yfi r gefi fjöl-
skyldu sína ef hann á ekki son. Al gengt er að karl menn irn ir 
starfi sem far and verka menn er lend is til að geta fram fleytt 

Á sjúkra stof u í barna þorp inu sit ur tíu ára dreng ur á 
stól og er í skoð un hjá Kamölu. Eitt hvað bját ar á og 
dreng ur inn er skelk að ur. „Þetta verð ur allt í lagi. Ég 

er bara að at huga hvort ég sjái hvað veld ur sárs auk an um,” 
seg ir Kamala og sest nið ur. Hún held ur á vasa ljósi í ann arri 
hend inni en tek ur utan um ann að eyrað með hinni. Vin ir hans 
fylgj ast spennti r með.

Kamala þekk ir öll börn in í barna þorp inu mjög vel. Hún hef ur 
unn ið á sjúkra stof unni í þrjú ár og á hverj um degi bíða börn 
fyr ir utan sjúkra stof una þeg ar hún mæti r. Líka heim il is lausi 
hund ur inn sem fylg ir henni út um allt. Börn un um líð ur vel í 
návist Kamölu því hún skil ur þau. Hún hef ur líka misst for-
eldri eins og þau.

Strák ar æðri en stelp ur
Kamala fædd ist árið 1994 í venju legri líti lli fjöl skyldu í litlu 
þorpi. Hún átti móð ur, föð ur og stóra syst ur. Þeg ar Kamala 
var 9 mán aða göm ul veikti st hún af lungna bólgu en af því að 

Götubarn 3 ára 
- Hjúkrunarfræðingur 
 í dag

„Ég var þriggja ára þegar faðir 
minn yfirgaf okkur vegna þess 

að mamma gat ekki fætt honum 
dreng.“
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Þeg ar Kamala var þriggja ára bjó hún á göt unni Þeg ar Kamala var þriggja ára bjó hún á göt unni 
í Kat mandú, höf uð borg Nepal. Í dag er hún 27 í Kat mandú, höf uð borg Nepal. Í dag er hún 27 
ára hjúkr un ar fræð ing ur í SOS barna þorp inu í ára hjúkr un ar fræð ing ur í SOS barna þorp inu í 
San othimi í Kat mandú.San othimi í Kat mandú.



fjöl skyld unni en það er líka al gengt að þeir 
láti lífi ð við störf í hættu leg um að stæð um. 
Þá stend ur eig in kon an eft ir ein á báti með 
börn in, án vinnu og mennt un ar í sam fé lagi 
þar sem fé lags þjón usta er van þró uð. Það 
er því ekki óal gengt að móð ir in yfi r gefi 
börn in líka til að hefja nýtt líf.

Á göt unni eft ir að pabbi hvarf
Líf Kamölu breytti st þeg ar fað ir henn ar yf-
ir gaf fjöl skyld una. „Ég var þriggja ára þeg ar 
pabbi yfi r gaf okk ur vegna þess að mamma 
gat ekki fætt hon um dreng.” Eft ir stóð 
móð ir Kamölu, ein með tvö börn og al veg 
tekju laus. Hún tók þá ákvörð un að fara 
með dæt ur sín ar til Kat mandú til að freista 
gæf unn ar og finna starf. Þang að komu mæðg urn ar alls laus ar 
og bjuggu þær ber skjald að ar á göt unni í einni meng uð ustu 
borg heims.

Við tóku fjög ur ár sem Kamala seg ir þau erfi ð ustu sem hún 
hef ur upp lif að. Hún minn ist þess hversu hrædd hún var á 
næt urn ar en hún fann fyr ir ör yggi af flæk ings hund um sem 
þær gáfu að borða og voru hjá þeim með an þær sváfu. „Ég 
man að ég var alltaf svöng. Það var erfi ð ast að eiga aldrei fyr-
ir grunn þörf um okk ar. Við átt um sjald an pen ing og ég komst 
ekki í skóla sem mér fannst ein stak lega mið ur því mig lang aði 
svo að læra,” seg ir Kamala.

Von leysi verð ur að von
Ástand mæðgn anna var kom ið að þol mörk um þeg ar litla syst-
ir Kamölu fædd ist. Þá var Kamala kom in að hluta til í skóla 
og skóla stjór inn þekkti starfs mann hjá SOS Barna þorp un um 
í ná grenn inu sem hann kom þess ari brot hættu fjöl skyldu í 
sam band við. Leið in út úr von leys inu var fund in. SOS Barna-
þorp in hjálp uðu fjöl skyld unni og all ar syst urn ar byrj uðu í 
skóla. Ekki leið á löngu þang að til Kamala var færð upp um 
bekk því hún var fljót að læra. „Ég dýrk aði lær dóm inn. Ég var 
svo fróð leiks fús að ég las meira að segja náms bæk ur eldri 
syst ur minn ar þeg ar ég hafði tíma.

Kamala var fljótt far in að taka þátt í fé lags lífi nu og varð 
formað ur nem enda ráðs auk þess sem hún tók þátt í dans- 
og tungu mála keppn um. Það sem skömmu áður virti st von-
laust var nú orð ið að veru leika, þökk sé skóla stjór an um, SOS 
Barna þorp un um og styrktarað il um þeirra. „Ég er svo stolt 
en um fram allt þakk lát fjöl skyldu áætlun SOS sem hjálp aði 
okk ur að kom ast þang að sem við erum í dag. Von andi mun 
saga mín verða til þess að fleiri styrki SOS Barna þorp in því 
það eru líka börn utan barna þorp anna sem þurfa á hjálp að 
halda,” seg ir Kamala.

Fjöl skyldu að stoð barna þorp anna er keim lík fjöl skyldu efl ingu 
SOS og geng ur út á að hjálpa illa stödd um barna fjöl skyld-
um til sjálf ærni. Auk þess að reka tíu barna þorp hafa SOS 
Barna þorp in í Nepal hjálp að hundruð um fjöl skyldna á þenn-
an hátt frá ár inu 1994.

Aft ur á sjúkra stof una
Við erum kom in aft ur á sjúkra stofu Kamölu þar sem þessi 
frá sögn hófst. Hún er búin að skoða eyr að á drengn um og allt 
er í himna lagi. Ein hver að skota hlut ur var fast ur sem Kamala 
er búin að fjar lægja. Fyr ir utan bíða enn þá mörg börn eft ir 
því að kom ast í skoð un enda búa 160 börn í barna þorp inu í 
Sa not himi. Ef eitt hvað amar að, líð ur þeim alltaf bet ur eft ir að 
Kamala hef ur skoð að þau.

298 börn í SOS barnaþorpum í Nepal eiga SOSforeldra á Íslandi.
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Vinir drengsins fylgjast áhyggjufullir með þegar Kamala skoðar eyrað.

Börn un um líð ur vel í návist Kamölu því hún skil ur þau. Hún hef ur líka 
misst for eldri eins og þau.

Kamala minnist þess hversu hrædd 
hún var á næturnar en hún fann 
fyrir öryggi af flækingshundum 

sem mæðgurnar gáfu að borða og 
voru hjá þeim meðan þær sváfu „á 

götunni”.

VERTU SOS-FORELDRI  -  SOS.IS



undirritaður heimsótti hana í sumar til að taka þetta viðtal. 
Tölvukerfi SOS Barnaþorpanna býður ekki upp á að skrá látið 
fólk fyrir stuðningi við börn en hér leyfum við tölvum ekki að 
segja „nei”. Upp kom því sú hugmynd að Sólveig skráði sig 
sem SOS-foreldri og heiðraði á einstakan hátt minningu Vals 
bróður hennar.

„Meðan hann var á lífi hafðist ekki að koma því í framkvæmd. 
Því miður. Þegar hann lést lét hann mér eftir nokkurt fé. Þá 
hét ég því að láta þennan draum Vals rætast í gegnum mig og 
í hans nafni. Ég valdi SOS Barnaþorpin og fékk þar samband 
við svo ágætt fólk. Ég ætlaði mér í fyrstu að vera aðeins 
milliliður og fékk þá hugarvissu um leið að börnin ættu að 
vera tvö. Helst systkin og það rættist.“

Merkileg tenging barnanna við Sólveigu
Sólveig vildi styrkja systkin með búsetu á sama stað og 
fór Katrín þjónustufulltrúi hjá SOS að skoða möguleikana. 
„Meðan á þeirri leit stóð gerðist það hjá mér að nafnið 
Nepal fer að klingja í höfði mér. Sífellt. Ég bæði skildi það og 
skildi það ekki. Næst gerist það í símtali að Katrín tjáir mér 

Þ að er vormorgunn á skrifstofu SOS Barnaþorpanna í 
Kópavogi. Þetta er hefðbundinn dagur hjá starfsfólkinu 
og hljóðlátur ómur af símhringingu blandast við smelli 

á lyklaborð og samtöl. Hingað hringja reglulega styrktaraðilar 
með ýmis erindi og fólk með almennar spurningar. Í símanum 
er Sólveig Guðmundsdóttir í Reykjavík með óvenjulegt en 
hjartnæmt erindi sem hefur bærst innra með henni í nokkurn 
tíma. Hún vill athuga hvort hún geti framfylgt ósk látins 
bróður síns, Vals Guðmundssonar, með því að skrá hann sem 
SOS-foreldri og styrkja þannig barn í SOS barnaþorpi. Valur 
lést 29. desember 2020, skömmu fyrir áttræðisafmæli sitt 9. 
janúar.

Kom á óvart að þetta bjó í hjarta hans
„Valur eignaðist ekki börn sjálfur en hann átti sér þann 
draum að ættleiða barn, eins og hann orðaði það. Hann 
sagði mér það seint á ævinni, þá vel fullorðinn. Það kom mér 
svolítið á óvart að það bjó í hjarta hans,” sagði Sólveig þegar 

„Hét því að láta 
draum Vals rætast 
í gegnum mig.“
Valur lést í lok árs 2020 en er í dag 
SOS-foreldri - í anda

„Það kom mér svolítið á óvart 
að það bjó í hjarta hans. Þá hét 
ég því að láta þennan draum Vals 
rætast í gegnum mig og í hans 

nafni.”

Viðtal: Hans Steinar Bjarnason.
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Valur og Sólveig árið 1996.



spennt að hún sé búin að finna systkini á þremur stöðum, 
Bangladesh, Litháen og Nepal. Þá klingdi bjöllum og ég vissi 
að Nepal var hið rétta.” Í júní var gengið frá skráningunni og 
Sólveig fékk senda möppu með myndum og upplýsingum um 
börnin, tvö systkini í SOS barnaþorpinu í Sanothimi í Nepal.

„Það var magnað alveg og ég svo glöð með það. Hún gaf mér 
upp nöfn þeirra og aldur, tæplega fimm ára stúlka, Lila Maya, 
og tveggja og hálfs árs drengur, Sandesh. Ég tók fljótt eftir 
því að nöfn stúlkunnar líkjast nöfnum tveggja ömmubarna 
minna sem eru Lilja og Maja. Eftir á fór ég að hugsa, gæti 
verið að drengurinn, Sandesh, ætti afmæli í sama mánuði og 
Valur heitinn bróðir minn? Og jafnvel að Lila Maja ætti afmæli 
í sama mánuði og ég? Ég var svo spennt fyrir þessu atriði. 
Jæja, þegar mál skýrðust kom í ljós að drengurinn var fæddur 
þann 11. janúar en Valur bróðir þann 9. janúar. Stúlkan, Lila 
Maya var fædd 8. september en ég Sólveig, fædd 8. ágúst. 
Sem mér fannst merkilega ánægjulegt.”

Valur var sterkur persónuleiki
Það er auðsýnilegt að Sólveigu þótti afar vænt um bróður 
sinn sem hún segir að hafi verið sterkur persónuleiki. „Hann 
var mikill keppnismaður, alveg fram í andlátið. Hann var 
mjög trúaður og kunni biblíuna utan að. Gat verið prakkari 
og stundum viðhaft smá greifastæla. Gat verið skrautlegur 
í samskiptum á stundum vegna sjúkdóms síns. En fyrst og 

fremst var hann afar góð, viðkvæm og fögur sál sem veiktist 
fyrst um 17 ára aldur. Hann átti við það að stríða alla ævi eftir 
það. Hann var vinnusamur og listrænn. Hann hélt alla tíð miklu 
sambandi við sitt fólk og var á vissan hátt mjög tryggur og 
félagslyndur. Hann átti taflfélaga og sótti útskurðarnámskeið 
og þess háttar. Hann saumaði mikið út en var menntaður 
bifreiðasmiður og vann við það framan af ævi.”

Valur kynntur sem styrktarforeldrið
Ákveðið var að Sólveig myndi kynna aðkomu Vals og sinn 
þátt með sendibréfi til barnanna. Ánægja hennar með þróun 
mála jókst með hverjum degi eftir að hún fékk ljósmyndir 
af börnunum og upplýsingar um þau. „Ég varð svo hrifin og 
glöð að sjá systkinin á myndum að ég samdi eitthvað líkt 
ljóði, eða einskonar ljóð um þau og til þeirra á ensku. Það 
kom mér á óvart hvað drengurinn Sandesh minnti mig mikið 
á Val. Krúttleg ásýndin, dökka hárið og brún augu. Ég hafði 
á tilfinningunni að ég hefði þekkt þessi börn alla tíð,” segir 
Sólveig sem skrifaði bréf og ljóð til barnanna sem verða lesin 
fyrir þau þegar þau hafa aldur til. Einnig fylgdu með myndir 
af Val sem er hið eiginlega styrktarforeldri þeirra á Íslandi - í 
anda.

Allt eins og átti að verða
„Allt fannst mér ganga upp eins og átti að vera. Allt ferlið 
frá upphafi hefur einkennst af því að allt hafi verið ákveðið 
fyrirfram, frá upphafi til enda. Rétt eins og æðri máttur hafi 
verið að verki. Þannig að allt gerðist í fullri sátt. Allt er eins og 
átti að verða og ég gæti best óskað mér, Val og börnunum. 
Ég er afar sátt og glöð við gang mála og lendingu þess og 
alveg viss um að hann Valur er það einnig. Við gerðum þetta 
saman, Valur og ég.”

„Við gerðum þetta 
saman, Valur og ég.”

Sjáðu til þess að óskum þínum verði framfylgt

Haltu áfram að gefa von
Fjöldi umkomulausra barna hefur fengið nýtt líf og nýja von 
vegna erfðagjafa frá stuðningsaðilum SOS Barnaþorpanna. 
Fáðu frekari upplýsingar hjá okkur. www.erfdagjof.is

Sími: 5642910 //  sos@sos.is

Styrktarbörn þeirra Sólveigar og Vals í Nepal eru Lila (5 ára) og Sandesh 
(2 og hálfs árs). Drengurinn minnir Sólveigu mikið á Val.

Valur var vinnusamur og listrænn.
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L ilja Huld Sævars vissi að hún ætti skammt eftir ólifað þegar hún bað 
Ínu dóttur sína um að framfylgja einni af sínum hinstu óskum snemma 
á þessu ári. Lilja vildi ná einni lokagreiðslu inn á framtíðarreikning 

styrktarbarns síns áður en hún yfirgæfi þetta jarðlíf. Lilja hafði undanfarin 
fimm ár styrkt Alan, dreng í SOS barnaþorpi í Króatíu sem nú er orðinn 13 
ára. „Hún vissi í hvað stefndi. Þetta var alveg eitt ár sem hún hafði,” sagði Ína 
þegar hún kom á skrifstofu SOS Barnaþorpanna í Kópavogi snemmsumars 
til að framfylgja þessari hinstu ósk móður sinnar sem lést 3. mars á þessu ári.

„Henni var það mikið í mun að hún næði einni greiðslu í viðbót til Alans. Hún 
hugsaði oft til hans og þetta var henni mikið hjartans mál. Hún styrkti mörg 
góðgerðarmál og þau voru mörg símtölin sem ég þurfti að hringja til að segja 
upp stuðningi hennar eftir andlátið. En þetta var alveg sérstakt. Það skipti 
hana máli að Alan fengi þessa síðustu gjöf frá henni.”

Peningjöf inn á framtíðarreikning SOS rennur óskipt til styrktarbarnsins og 
er vinsæl leið sem SOS-foreldrar nýta sér til að auka möguleika barnanna 
í framtíðinni. Al gengt er að sjóð ur inn nýti st til íbúð ar kaupa, stofnunar á 
atvinnurekstri eða fjár mögn un ar á frek ara námi. Barn ið fær sjóðinn afh ent an 
þeg ar það yfi r gef ur þorp ið og fer að standa á eig in fót um.

Lilja styrkti tvö börn í gegnum tíðina hjá SOS Barnaþorpunum. Fyrst stúlku 
í barnaþorpi í Rúmeníu en þegar hún varð fullorðin og flutti að heiman árið 
2016, tók Lilja að sér að styrkja Alan sem þá var 8 ára. Við hjá SOS á Íslandi 
hugsum með hlýju til Lilju og vottum aðstandendum hennar okkar einlægu 
samúðarkveðjur. Þó Lilja sé farin munu góðverk hennar lifa áfram og hafa 
áhrif.

Síðasta framtíðargjöf LiljuNú prjónaði Guðrún 60 
pör af lopavettlingum 
fyrir börnin í Rúmeníu

Í SOS barnaþorpinu í Hemeius í Rúmeníu og 
nágrenni þess klæðast börn og fjölskyldur 

íslenskum lopaklæðnaði í vetur. Á dögunum 
kom sending til barnaþorpsins frá Íslandi 
sem í voru m.a. 60 pör af lopavettlingum 
sem Húsvíkingurinn Guðrún Kristinsdóttir 
handprjónaði og gaf börnunum. Margir 
muna eftir Guðrúnu síðan hún komst í 
fréttirnar undir lok árs 2019 eftir að hafa 
handprjónað 57 lopapeysur á börn og 
starfsfólk barnaþorpsins. Guðrún ákvað fyrst 
að prjóna eina lopapeysu fyrir styrktardóttur 
sína í barnaþorpinu en vildi svo ekki skilja hin 
börnin útundan, og heldur ekki starfsfólkið, 
og ákvað hún því að prjóna peysur á alla. 
Guðrún notaði afgangslopann eftir peysurnar 
og prjónaði vettlingana sem hún kom til okkar 
á skrifstofu SOS í Hamraborg í Kópavogi. Þar 
voru fyrir sokkar og húfur úr lopa sem annar 
styrktaraðili hafði fært samtökunum að 
gjöf og var allur lopaklæðnaðurinn sendur í 
barnaþorpið þar sem hugsað er til Guðrúnar af 
hlýju. Vettlingunum, sokkunum og húfunum 
var dreift til barnanna í barnaþorpinu og til 
barnafjölskyldna í samfélagsþjónustumiðstöð 
SOS þar sem margir hlýja sér í íslenska 
lopanum í vetur.
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SOS-FORELDRAR

Viltu auka möguleika 
styrktarbarns þíns í framtíðinni?
Peningagjöf inn á framtíðarreikning 
rennur óskipt til styrktarbarnsins. 
Einfaldast er að gefa peningagjöfina 
á Mínum síðum á sos.is (rafræn skilríki). 
Einnig er hægt að leggja inn á 
framtíðarreikninginn: 0334-26-51092, 
kennitala: 500289-2529.



11SOS Barnaþorpin - 3. tölublað 2020

S OS Barna þorp in líða ekki neins konar of eldi gegn 
börn um, mis notk un, van rækslu eða brot á frið helgi og 
rétti nd um barna. Sam tök in vinna í sam ræmi við Barna-

sátt mála Sam ein uðu þjóð anna og til mæli um alla umönn un 
barna. Hjá sam tök un um starfar afar öfl ug ur hóp ur heið ar legs 
fólks með sérþekkingu sem hef ur eft ir lit með barna vernd að 
sínu að al starfi. 

SOS Barnaþorpin starfa í 137 löndum og fara með forræði 
rúmlega 65 þúsund barna og ungmenna í barnaþorpum og 
ná að auki til 347 þúsund barna, ungmenna og fullorðinna 
með stuðningi okkar við fjölskyldur. Ástæðan fyrir tilvist 
samtakanna er velferð barnanna, að börnin séu örugg og að 
þeim líði vel. Börn þurfa fullorðna sem hægt er að treysta á. 

SOS á Íslandi hafði frumkvæði að rannsókn
Við eigum að vera sérfræðingar í barnavernd og styrktaraðilar 
samtakanna eiga að gera kröfu um slíkt. Því var það okkur 
mikið áfall, þegar við komumst að því fyrr á árinu, að æðstu 
yfirmenn í nokkrum löndum og jafnvel hæst settu yfirmenn 
alþjóðasamtakanna, hafi ekki alltaf tekið ábendingum og 
ásökunum um brot gegn börnum alvarlega. Al þjóða sam-
tök SOS Barna þorp anna fengu í vor nið ur stöð ur rann sókna 
tveggja ut an að kom andi (óháðra) að ila. SOS á Ís landi var í 
hópi nokk urra að ild ar landa SOS sem höfðu frum kvæði að 
ann arri rann sókn inni eft ir ábend ing ar.

Eftir ítarlegar úttektir og rannsóknir hafa samtökin því 
þurft að horfast í augu við það að við stóðum okkur ekki 
nógu vel í þessum efnum. Það var sárt og hefur alþjóða 
framkvæmdastjóri SOS beðist opinberlega afsökunar fyrir 
hönd samtakanna.

Forsetinn frá völdum og ný forysta tók við
Þó hér sé um afar viðkvæm og erfið mál að ræða hafa þau 
leitt af sér jákvæða og nauðsynlega breytingu fyrir SOS 
Barnaþorpin á heimsvísu. Tímamót urðu í sögu SOS í júní 
þegar Dr. Dereje Wor dofa frá Eþí óp íu var kjör inn nýr for-
seti al þjóða sam tak anna og er hann að eins fjórði for seti SOS 
frá stofn un sam tak anna, árið 1949. Beáta Ju vancz frá Ung-

verjalandi var kjör in vara for seti og hlutu þau bæði yfi r gnæf-
andi kosn ingu, eða um 90% hvort. Einnig var ný al þjóða stjórn 
kos in, æðsta vald sam tak anna á al þjóða vett vangi.

Kjör þeirra Wor dofa og 
Ju vancz mark ar nýtt upp-
haf SOS Barnaþorpanna 
eft ir að fyrr um vald-
haf ar ákváðu að draga 
fram boð sín til baka. Þá 
ákvörð un tóku þau eft ir 
að áðurnefnd rann sókn 
leiddi í ljós valdníðslu 
þeirra og van rækslu. SOS 
Barna þorp in á Ís landi 
bera fullt traust til Dereje 
og Beátu.

Aðgerðaáætlun
Starfsfólk, og jafnvel 
börnin sjálf, vita hvað gera á þegar upp kemur grunur um brot. 
Það var því ekki kerfið sjálft sem brást, heldur einstaklingar 
sem ekki fylgdu verklaginu. Meðal forgangsatriða 
aðgerðaáætlunar sem aðalstjórn SOS samþykkti í sumar var 
að setja á laggirnar stöður umboðsmanna barna víða um 
heim til að tryggja að fullt tillit sé tekið til réttinda, þarfa og 
hagsmuna barna. Einnig var sett á laggirnar alþjóðleg nefnd 
með ut an að kom andi sér fræð ing um sem á að gera til lög ur að 
úr bót um og nauð syn leg um breyti ng um á stjórn un sam tak-
anna. Nefndin tók til starfa 1. október og hana skipa fjórir 
virtir og reyndir einstaklingar sem þú getur kynnt þér betur í 
frétt þess efnis á heimasíðu okkar, sos.is.

Á hverju ári er birt á heima síðu al þjóða sam tak anna árs-
skýrsla yfir öll barna vernd ar mál sem upp koma inn an SOS og 
er hún aðgengileg öllum. SOS Barna þorp in munu ekki sofna 
á verð in um. Við mun um halda áfram eft ir okk ar bestu getu 
að tryggja að börn in í okk ar um sjá njóti þeirr ar vernd ar sem 
þau eiga rétt á.
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Barátta gegn 
útbreiddu vandamáli
Of eldi gegn börn um er út breitt og við var andi vanda mál í 
heim in um. Menn ing ar venj ur eru mismunandi og sumsstað ar 
er bein lín is lög legt að beita börn lík am leg um refs ing um. Þá 
er kyn ferð is leg mis notk un á börn um víða mik ið feimn is mál 
og þar af leið andi er skort ur á að slíkt of eld i sé til kynnt.

BARNAVERNDARMÁL

Dr. Dereje Wor dofa forseti SOS 
Barnaþorpanna og Beáta Juvancz 
varaforseti. 
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SOS-FJÁRMÁL

Rakel Lind Hauksdóttir, fjármála og 
fjáröflunarstjóri SOS Barnaþorpanna á 
Íslandi skrifar:

SOS Barnaþorpin leggja mikið upp úr 
gagnsæi í fjármálum og kappkosta að 
upplýsa styrktaraðila um alla þætti 

starfsins, þ.m.t. hvernig framlögum þeirra er ráðstafað og 
hve stór hluti þeirra fer í umsýslu. Á árinu 2020 runnu 813 
kr. af hverjum 1.000 kr. beint í hjálparstarfið. Kostnaðurinn 

var örlítið hærri en undanfarin ár enda reyndist árið 2020 
okkur öllum erfitt. Margir sögðu upp stuðningi sínum og 
fjáröflunarkostnaður jókst en nýir styrktaraðilar komu í 
staðinn. Ársreikningur er gerður í samræmi við lög um 
ársreikninga og er endurskoðandi samtakanna Ernst & Young. 
Á vefsíðu okkar er ársreikningur birtur og höfum við gert slíkt 
til margra ára í því skyni að tryggja bæði eftirlit og gagnsæi. 
Ársreikning og ársskýrslu má finna á heimasíðu okkar, sos.is.

Þitt framlag
Þegar SOS-foreldri eða SOS-barnaþorpsvinur greiðir framlag 
til SOS Barnaþorpanna ábyrgjumst við að 85% fari til 
styrktarbarnsins eða barnaþorpsins. 15% umsýslukostnaði er 
m.a. ráðstafað í eftirlit, öflun nýrra styrktaraðila og þjónustu 
við núverandi styrktaraðila. Af framlagi SOS-fjölskylduvina 
fara að lágmarki 80% í fjölskyldueflinguna sjálfa en 20% 
í utanumhald. Ástæðan fyrir hærri umsýslukostnaði í 
fjölskyldueflingu er að eftirlit með þeim verkefnum er 
flóknara en þar náum við til fleiri barna á verkefnatímanum.

Bókhald á hverju heimili
Áætlanir eru mikilvægar til að samtökin viti um kostnað í 
hverju landi og því þarf hver SOS móðir/faðir í barnaþorpi 
að gera áætlun um útgjöld. Þannig vitum við hversu miklu 
þarf að safna fyrir viðkomandi fjölskyldu. Styrktarforeldrar 
greiða kostnað við uppihald barnanna og rekstur heimilisins. 
Allir reikningar sem SOS móðir/faðir greiðir eru færðir í 
bókhaldskerfi. 

Hvaða leið fer fjármagnið?
Þegar styrktaraðili á Íslandi gefur vilyrði fyrir styrk er 
framlagið merkt viðkomandi styrktarbarni, barnaþorpi eða 
verkefni. Í hverjum mánuði eru upplýsingar um hversu háa 
upphæð við höfum vilyrði fyrir frá styrktaraðilum settar í 
miðlægt kerfi samtakanna í Austurríki. Barnaþorpin senda 
upplýsingar um fjárþörf út frá sínum áætlunum inn í kerfið 
og eru þessar upplýsingar keyrðar saman. Þegar fjármagnið 
er komið á bankareikning SOS á Íslandi er það millifært til 
alþjóðaskrifstofu SOS Barnaþorpanna innan sex mánaða.

Er hætta á spillingu?
Þrátt fyrir gagnsæi og að ferlar séu til staðar verður hættu 
á misferli ekki útrýmt. En með öllum þeim aðgerðum sem 
framkvæmdar eru, er verið að lágmarka áhættu eins og kostur 
er. Í siðareglum SOS Barnaþorpanna er skýrt tekið fram að 
spilling verður aldrei liðin innan samtakanna. Við störfum 
m.a. í löndum þar sem spilling er hluti af efnahagskerfinu og 
jafnvel hluti af menningunni. Slíkt flækir störf samtakanna 
þar sem við gerum ríka kröfu um heiðarleika. Tækniframfarir 
hafa gert okkur kleift að rekja framlögin betur en áður, í 
hvert barnaþorp og til hvers barns. Við höfum lent í því að 
skrifræðið hefur hægt á umbótum en þrátt fyrir það höldum 
við okkar striki og gefum engan afslátt af eftirliti.

Svona er 
framlögum þínum 
ráðstafað

„Tækniframfarir hafa gert okkur 
kleift að rekja framlögin betur 
en áður, í hvert barnaþorp og til 

hvers barns.”
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407 milljónir króna frá 
SOS-foreldrum og 
Barnaþorpsvinum. 

17,2 milljónir frá 
Fjölskylduvinum.

Heildartekjur

673,7
milljónir króna

30.915
styrktaraðilar 

á ári

SOS-foreldrar ............................................................. 8.704
Barnaþorpsvinir .............................................................599
Fjölskylduvinir ........................................................... 1.131

10.434
mánaðarlegir 

styrkir á Íslandi

813 krónur af hverju 1.000 króna framlagi fara í 

hjálparverkefnin – 187 krónur í umsýslu.

ÚR ÁRSSKÝRSLU SOS 2020 

428 barna  þorp
í 107 löndum

8.703
börn með íslenska 

SOS-foreldra

1 Indland
31.817.567 kr.

2 Sýrland
12.850.205 kr.

3 Kongó
11.341.302 kr.

4 Sambía
10.764.982 kr.

5 Nepal
10.695.200 kr.

6 Malí
9.733.813 kr.

7 Bólivía
9.423.309 kr.

8 Eþíópía
9.328.633 kr.

9 Kenía
9.053.640 kr.

10 Tansanía
7.112.464 kr.

Hvert fóru framlögin?
Tíu efstu löndin



og ég lærði líka á rétti ndi mín til heil brigð is þjón ustu. Þar að 
auki fékk ég fjár hags leg an stuðn ing til að hefja minn eig in 
rekst ur til að tryggja af omu og líka matar- og skóla styrk fyr ir 
börn in.”

Í fram hald inu fór hún að baka og selja pönnu kök ur fyr ir hót el 
sem keypti fram leiðsl una af henni.

Út skrif uð úr fjöl skyldu efl ing unni
„Ég á varla til orð til að lýsa þakk læti mínu fyr ir SOS Barna-
þorp in sem hafa stutt mig svo ég geti vernd að börn in mín. 
Nú get ég stað ið á eig in fót um og vernd að börn in mín og 
séð fyr ir þeim,” seg ir Hiwot að lok um og ham ingj an geisl ar 
af henni.

Þökk sé framlögunum frá Íslandi
Tadesse Abebe, verkefnisstjóri í Tullu Moye segir að mikil 
breyti ng hafi orðið á lífi barn anna og for eldra þeirra. „Fjöl-
skyld urn ar sem búa und ir fá tækt ar mörk um eru að til einka 
sér breytt hug ar far og nýtt líf með öll um þeim úr ræð um sem 
í boði eru. Margt fólk sem upp lifði al gert von leysi er nú að 
upp lifa von. Börn in sem áður gátu ekki far ið í nám eru nú 
byrj uð í skóla. Skól ana skorti áður alla nauð syn lega inn viði en 
ekki leng ur, þökk sé fram lög un um frá Ís landi.”

Verkefnið framlengt
Verk efni okk ar í Eþí óp íu átti að renna út í lok þessa árs en nú 
hef ur það ver ið fram lengt út des em ber 2023 til að há marka 
ár ang ur inn. Hætt er við að mik il vinna hefði far ið í súg inn ef 
við hefð um láti ð stað ar num ið nú í árs lok. SOS Barna þorp-
in á Ís landi hafa und ir rit að styrkt ar samn inga til þriggja ára 
að virði 137 millj óna króna við Ut an rík is ráðu neyti ð vegna 
fram leng inga á tveim ur verk efn um. Þetta er hæsti styrk ur 
sem sam tök in hafa feng ið frá ís lensk um stjórn völd um og 
mun hann nýt ast við verkefnið í Eþíópíu og öðru í Sómalíu 
og Sómalílandi þar sem við hjálpum ungu fólki að fá vinnu og 
stofna fyr ir tæki.
Utanríkisráðuneytið styrkir 80% af kostnaði fjölskyldueflingarinnar í 
Eþíópíu en SOS-fjölskylduvinir 20%.

Fyrstu fjölskyldurnar 
útskrifaðar í Eþíópíu

E ins og flestir SOS-fjölskylduvinir vita eflaust hafa SOS 
Barnaþorpin á Íslandi fjármagnað verkefni í Eþíópíu 
sem ber titilinn Fjölskylduefling. Verkefni okkar á Tullu 

Moye svæðinu, Iteya og nágrenni, hófst árið 2018. Þar hjálp-
um við 560 fjölskyldum,1562 börn um og foreldrum þeirra, 
að kom ast upp fyr ir fá tækt ar mörk og standa á eig in fót um. 
Markmið og árangur fjölskyldueflingar SOS eru að foreldrar 
geti séð fyrir börnum sínum. Þannig komum við í veg fyrir 
að barnafjölskyldur sundrist og börn standi eftir yfirgefin og 
umkomulaus.

Þau langþráðu og gleðilegu tíðindu urðu í sumar að fyrstu 50 
fjölskyldurnar útskrifuðust úr verkefninu. Nán ar til tek ið 51 
fjöl skylda af þess um 560 get ur nú fram fleytt sér án að stoð ar. 
160 fjöl skyld ur til við bót ar voru svo að undirgangast lokamat 
fyrir útskrift þegar þetta fréttablað fór í prentun í nóvember. 
Þessi ár ang ur er fram ar von um og í raun óvænt ur í ljósi þess 
bak slags sem varð vegna Covid-19.

Frá vonleysi til vonar
Hiwot er 41 árs ein stæð hús móð ir í Iteya sem gat ekki afl að 
nægra tekna til að fram fleyta börn un um sín um. Stað an var 
svo slæm fyr ir rúm um þrem ur árum að það stefndi í að skiln-
að við börn in. Það var þá sem Hiwot fékk inn göngu í fjöl-
skyldu efl ing una og varð það vendipunkt ur í lífi fjöl skyld unn-
ar. „Þá fékk ég þjálf un í með ferð pen inga og upp eld is hæfni 

SOS-FJÖLSKYLDUVINIR
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Fjölskyldan hennar Hiwot er í hópi þeirra fyrstu sem útskrifuðust.

VERTU SOS-FJÖLSKYLDUVINUR  -  SOS.IS



Þ að er að dá un ar vert að sjá hvernig frum leg ar hug-
mynd ir ís lenskra ung menna í þágu góðra málefna hafa 
orð ið að veru leika. Ni kola og Tara, sem eru í tí unda 

bekk í grunn skól an um í Stykk is hólmi, stofnuðu stuðn ings hóp 
inn an skól ans fyr ir SOS Barna þorp in en verkefni hópsins eru 
jafnframt félagslega eflandi fyrir nemendur.

Til gang ur stuðn ings hóps ins er að halda fjár öfl un ar við burði 
sem ekki að eins styðja SOS Barna þorp in í verk efn um sín um 
í þágu barna víða um heim held ur efla einnig sam fé lags leg an 
anda með al nem enda í skól an um.

Nem end um umb un að fyr ir hvern áfanga
Ni kola og Tara byrju ðu á síðasta skólaári að halda kynn-
ing ar um SOS Barna þorp in fyr ir alla bekk ina í skól an um og 
áhugi nem enda var mik ill. „Fimm nem end ur skráðu sig fyrsta 
daginn og tveimur vikum síðar voru þeir orðn ir 60 tals ins,” 
seg ir Ni kola og lýs ir því hvernig nem end ur hafi sökkt sér í 
verk efn in í fram hald inu.

Sett ur var upp söfnunarkassi í skól an um sem krakk arn ir setja 
í klink sem þeir eiga af gangs frá sjoppu ferð um eða hafa safn-
að með fjár öfl un um eins og sölu á köku bakstri eða eft ir dósa-
söfn un ar keppni. Þeg ar pen ing ur inn hef ur náð yfir ákveðna 
línu í kass an um er nem end um umb un að. „Í hvert sinn sem við 

náum upp að næstu línu fáum við að gera eitt hvað skemmti-
legt eins og t.d. að poppa.”

Fyr ir ofan söfn un ar bauk inn er hug mynda kassi sem nem end-
ur geta sett í hug mynd ir sín ar fyr ir fjár öfl un ar leið ir, verð laun 
fyr ir leiki og hvað eina sem snerti r SOS stuðn ings hóp inn.

„Við erum skóli svo við erum mjög mörg og get um því gert 
meira. Við höf um mjög mörg tæki færi til að gera eitt hvað 
meðfram lær dómnum. Þetta skap ar skemmti leg  tækifæri í 
skól an um og um leið erum við að hjálpa.

SKÓLAMÁL

Félagslega eflandi hópur Félagslega eflandi hópur 
í þágu SOS í grunnskóla í þágu SOS í grunnskóla 
StykkishólmsStykkishólms

Nikola segir skemmtilega 
frá þessu í myndbandi 
sem sjá má á heimasíðu 
okkar, sos.is.

Öðruvisi jóladagatal SOS Barnaþorpanna 
hefst 1. desember. Á hverj um degi í 
desember opnast nýr gluggi með fræðandi 
myndböndum þar sem við fáum að kíkja í 
heimsókn til barna víðs vegar um heiminn.

Taktu þátt á sos.is!



Tendraðu ljós í lífi barns! 
Gefðu umkomulausu barni kærleiksríkt heimili og örugga æsku.
Vertu SOS-foreldri fyrir minna en 130 kr. á dag. Skráðu þig á sos.is

Tendraðu        
í lífi barns

ljós

Vertu SOS-foreldri
Of mörg börn eru yfirgefin, án kærleiks
og umönnunar mömmu og pabba.
Eins og í ævintýrinu um litlu stúlkuna 
með eldspýturnar.


