ÅRSBERETNING

2014

INTET BARN SKAL
VOKSE OP ALENE

2

S OS BØRNEBYER NE ÅRSBERETNI NG 2014

OM SOS BØRNEBYERNE
Hvem er vi?
SOS Børnebyerne er en af verdens største private humanitære børneorganisationer. SOS Børnebyerne har over 60
års erfaring og arbejder i dag i 134 lande og territorier over
hele verden. SOS Børnebyerne respekterer barnets etnicitet,
religion og kultur.
Hvordan hjælper vi?
SOS Børnebyerne Danmark har til formål at sikre børn, der
har mistet eller er i fare for at miste deres far og mor, en tryg
opvækst i en kærlig familie. Vi tror på, at forældreomsorg er
afgørende for, at et barn får en tryg barndom og kan udvikle
sit fulde potentiale. Derfor arbejder SOS Børnebyerne på at
give forældreomsorg – hvad enten det er i form af en ny
familie i en SOS-børneby, ved at forebygge, at barnet bliver
alene eller ved at tale forældreløse og udsatte børns sag.
SOS Børnebyerne arbejder på tre fronter:
1) Direkte hjælp til børn og forældre.
2) Kapacitetsopbygning hos forældre, lokale og nationale
organisationer samt myndigheder.
3) Advocay, hvor vi taler børnenes sag over for myndigheder
og magthavere – lokalt, nationalt og internationalt.

Her kom pengene fra
3% 3%
2%

I 2014 omfattede SOS Børnebyernes arbejde:
• OMSORG 78.885 børn og unge har en tryg opvækst i
en SOS-børneby. 433.991 børn og voksne støttes og
vejledes gennem SOS-familieprogrammer. Alle børn i
SOS-børnebyer og familieprogrammer har en individuel
udviklingsplan. SOS-socialcentre tilbyder forældre rådgivning, børnepasning, iværksætterlån, skolelegater og
erhvervsuddannelse.
• UDDANNELSE 135.136 børn og unge går i en SOSbørnehave, SOS-skole eller SOS-værkstedsskole. Overalt
i verden bygger SOS Børnebyerne uddannelsesinstitutioner, hvis der ikke findes lokale skoler og institutioner.
• SUNDHED SOS-lægeklinikker ydede i 2014 848.295
behandlinger til børn og voksne. Mange steder i verden,
er SOS Børnebyernes lægeklinikker det eneste sted, hvor
folk kan få lægehjælp.

Det gik pengene til
Faddere, fastgivere og gaver
til børn 52%

16%

Fonde, virksomheder og
større bidragydere 10%
52%

Drifts- og projektstøtte 34,1%
34,1%

6,4%
1,5%

Arv 14%

4,9%

Direkte og indirekte
enkeltdonationer 16%

14%

Danida-midler 3%
Finansielle indtægter 3%

Omkostninger til indsamlingsaktiviteter
16,2%
Administration 6,4%
SOS Børnebyerne International 1,5%
Formålsbestemt arbejde i Danmark 4,9%

Offentlig støtte 2%
10%

Fadderskabsstøtte 36,9%

16,2%

36,9%

Kilde: SOS Børnebyerne Danmarks årsregnskab pr. 31.12. 2014

Foto: Lars Just

SOS Børnebyernes administrerende direktør, Paula Guillet de Monthoux, på besøg i SOS-skolen i Luang Prabang Laos.

VIL DU VÆRE DEL
AF LØSNINGEN?
”Det er ikke længere nok at se på, hvad man selv kan gøre.
Man bliver nødt til at gå sammen med andre for at nå resultater.” Sådan lyder et af budskaberne længere omme i denne
årsberetning, og ordene kommer fra Jakob Simonsen, der tidligere var direktør for FN’s Udviklingsprogram i Norden. Han
tiltrådte i maj 2014 SOS Børnebyernes bestyrelse. Ordene
dækker meget godt, hvad SOS Børnebyerne står for, og
hvad der er en stadig vigtigere dagsorden i disse år.
I 2014 var det 50 år siden, at nogle få danskere valgte at
gå sammen for at nå resultater. De stiftede SOS Børnebyerne Danmark på frivillig basis med det mål, at de ville støtte
opbygningen af nye børnebyer i nogle af verdens værst
ramte lande på det tidspunkt. Og de har nået resultater! Den
danske organisation støtter i dag over 100 programmer og
hjælper børn på tværs af verden, ligesom Danmark spiller
en væsentlig rolle i føderationen af SOS-organisationer, der i
dag omfatter i 134 lande og territorier.
I dag kan vi takke både stifterne og de mange frivillige, virksomheder, fonde, private støtter og faddere for, at de valgte
at blive en del af løsningen for så mange børn.

forældreløse og udsatte børn. I dag er børnebyerne udviklingsdynamoer for de omkringliggende lokalsamfund. SOSmødrene arbejder sammen med lokale udvalg for kvinder,
SOS-medarbejderne samarbejder med lokale myndigheder
om at sikre adgang til grundlæggende rettigheder, og SOSskolelærerne udvikler kvaliteten på lokale skoler.
I dag går vi sammen for at nå resultater på mange flere
niveauer; det handler i stadig højere grad om at finde de
globale og lokale ressourcer, der bedst muligt understøtter
arbejdet.
Lad mig give et par eksempler: I Etiopien konstaterede
SOS-medarbejdere, at de lokale begravelsesforeninger
havde en direkte adgang til udsatte familier gennem et velfungerende netværk. Det netværk er i dag grundstammen
i et partnerskab, hvor SOS Børnebyerne hjælper de værst
stillede forældre på fode igen, så de selv kan drage omsorg
for deres børn. På Zanzibar er renoveringen af en hel SOSbørneby i kyndige hænder takket være et partnerskab med
Siemens og eksperthjælp fra frivillige ingeniører fra foreningen Ingeniører uden Grænser.

Vi arbejder stadig for det samme: Intet barn skal stå alene
i verden. Vi ved, at forældreomsorg er afgørende for, at et
barn får en tryg barndom og kan udvikle sit fulde potentiale.
Derfor arbejder SOS Børnebyerne for at give forældreomsorg, kærlige familier og trygge hjem til børn, der har
mistet eller er i fare for at miste mor og far.

Ved at gå sammen, når vi mange flere resultater. Mange er
allerede en del af løsningen, og til alle jer skal på SOS Børnebyernes vegne lyde et stort tak!

I løsningen er partnerskaber en stadig vigtigere brik. For
nogle få årtier siden var mange SOS-børnebyer 'små øer' for

Administrerende direktør,
SOS Børnebyerne Danmark
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DERFOR BLIVER BØRN
ALENE I VERDEN
24 millioner børn – svarende
til cirka 1 procent af alle
verdens børn – bor alene
eller med deres mindreårige
søskende uden forældre
eller anden tilstrækkelig
voksenomsorg. Fattigdom,
sygdom, svigt, naturkatastrofer
og krig efterlader børn
alene hver dag.

Sydamerika: Vold og svigt
Ifølge FN er Sydamerika verdens mest voldelige kontinent.
I spidsen ligger El Salvador, Guatemala og et land som
Honduras, hvor der næsten sker et mord i timen. Alkohol- og
narkotikamisbrug fører ofte til omsorgssvigt og vold i børnefamilier.
To uger efter Carmelitas far slog hendes mor ihjel,
flyttede hun og hendes fem yngre søskende ind i et
familiehus i SOS-børnebyen i Pachacamac, Peru.
”I starten var jeg utrolig ked af at være i børnebyen.
Min mor var lige død, og alt føltes fremmed. Efter
et stykke tid gik det op for mig, at det at flytte ind
i børnebyen gav os en masse muligheder, som vi
ellers ikke ville have. Vi fik en mor. Og en hverdag.
Jeg fik også chancen for at synge i kor. Jeg er meget
taknemmelig,” fortæller Carmelita, der nu er blevet 17 år
og snart skal begynde på universitetet.

Afrika: Sygdom og krig
Ifølge FN har 18 millioner børn verden over mistet en eller
begge forældre til aids. Mere end 15 millioner af disse børn
bor i lande syd for Sahara. 90 procent af alle, der dør af
malaria, lever i afrikanske lande. Også krig og interne stridigheder efterlader børn alene i Afrika.

Foto: Jens Honoré

Uden for et lille, støvet lerhus i Rwanda er 14-årige
Thacienne i gang med at forberede aftensmad. Begge
hendes forældre er døde af aids, så for at brødføde sine
søskende arbejder Thacienne som babysitter for familier
i nabolaget. Hun får betaling i fødevarer, men det er ikke
hver dag, de får noget at spise. Thacienne og hendes
søskende får nu støtte gennem SOS Børnebyernes
familieprogram, og Thacienne er tilbage i skole.

F O R L A D T E BØR N

Asien: Naturkatastrofer,
migration og social eksklusion
Asien bliver hyppigt ramt af naturkatastrofer som jordskælv,
tsunamier og oversvømmelser, hvor mange mennesker
omkommer. I Sydøstasien forlader fattige forældre deres
børn for at søge arbejde i lande langt væk. Og unge kvinder, som bliver gravide uden for ægteskab, risikerer at blive
udstødt af familien, hvorfor de ofte efterlader deres børn.
Den morgen tsunamien kom, legede Avani på stranden.
”Pludselig begyndte folk at løbe. Min bedstemor samlede mig op og løb mod det nærmeste tempel. Jeg græd.”
Avani nåede i sikkerhed, men mistede begge sine forældre og kom derfor til SOS-børnebyen i Nagapattinam
i Indien. Efter tsunamien hjalp SOS Børnebyernes nødhjælpsprogram 23.000 mennesker i Sydøstasien.

Europa: Svigt, misbrug
og social eksklusion
I europæiske lande flytter børn typisk ind i børnebyer, fordi
de bliver udsat for overgreb eller svigt i hjemmet, ofte fordi
deres forældre er misbrugere. Nogle steder er det stadig
forbundet med skam og social udstødelse at få et barn uden
for ægteskab. I Europa er børnebyerne lokalt finansierede,
ofte gennem myndighederne.
Agim græder stille. En sygeplejerske tager ham op.
Hans små buttede fingre griber fat i hendes uniform
og vil ikke give slip. Som nyfødt blev Agim forladt på
hospitalet i Pristina, Kosovo. Hvert år oplever hospitalet, at mellem 30 og 40 nyfødte babyer bliver forladt.
”De mødre, der forlader deres børn på hospitalet, er
sjældent fra Pristina. De kommer ofte fra traditionelle
familier på landet og risikerer, at familien slår hånden
af dem, hvis de får børn uden for ægteskab,” fortæller
Loxhaj Bicaj, socialrådgiver på hospitalet.
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Ebola gjorde børn forældreløse

En ny børneby i Sydsudan

Skoleelever vendte julen på hovedet

I februar måtte børn og og SOS-mødre i al hast evakueres
fra SOS-børnebyen i Malakal i Sydsudan, da borgerkrigen i
landet kom for tæt på. SOS-familierne blev i første omgang
bragt i sikkerhed i en FN-lejr og dernæst fløjet til den sydlige
og fredelige del af landet. Nu har SOS Børnebyerne bygget
en ny børneby med 15 familiehuse uden for hovedstaden
Juba.

Danske skoleelever vendte i december op og ned på julen.
16.000 børn i 0.-7. klasser lærte om at give i stedet for at
få og indsamlede over 180.000 kroner til udsatte børn i
Rwanda. Det er andet år, at SOS Børnebyerne står bag
Omvendt Julekalender. Julekalenderen består af en række
korte videoer, som viser, hvordan børn lever i andre dele af
verden.

Foto: George Hakim

Foto: Morten Schuster Rossel

768.427

21.000.000

UDDANNELSE AF SOS-MØDRE I ØSTAFRIKA,

EN DANSK KVINDE TIL SOS BØRNEBYERNE.

DA DER VAR EP-VALG I MAJ.

EN REKORD STOR ARV.

KRONER SAMLEDE FRIVILLIGE IND TIL

KRONER TESTAMENTEREDE

Foto: Daniel van Moll

FN skønner, at op mod 10.000 børn har mistet en eller
begge forældre, siden ebola-epidemien brød ud i Sierra
Leone, Liberia og Guinea i december 2013. Ebolaudbruddet kostede i sensommeren en SOS-mor livet i
Liberia. Hun blev smittet og døde under et familiebesøg
uden for sin børneby. SOS Børnebyerne øgede internationalt støtten til de hårdt trængte lande og hjælper fortsat med at genforene efterladte børn med slægtninge.
Forældreløse børn, som står helt alene tilbage, har fået
en ny familie i en af vores børnebyer.

V E R D E N S S T Ø R S T E FAM IL IE

BØRNEBYENS
FØRSTE BABY
Po kom til verden på en fødselsklinik i Cambodjas
hovedstad Phnom Penh i januar 2014. Straks efter
fødslen forlod hans unge mor ham. Lægen på klinikken
kontaktede SOS Børnebyerne, og kun syv dage gammel
fik den lille dreng en ny mor og otte søskende.
Forinden havde de ansatte i SOS- børnebyen grundigt
overvejet, om de kunne påtage sig ansvaret for så lille
et barn. ”Vi drøftede, hvordan vi kunne give et spædbarn den rette omsorg og pleje,” siger Vannon Mok,
vicedirektør i SOS-børnebyen i Phnom Penh, ”Det var
første gang, vi tog en helt nyfødt til os, og vi besluttede
at give hans SOS-mor et særligt kursus i spædbarnspleje.”
Pos nye mor Samoeun Sum kom derfor på et lynkursus
på fødselsklinikken. Her lærte hun, hvordan hun skulle
give sin spæde SOS-søn den bedste start på livet:
”Han skulle kun have mælk og ikke grød eller risvælling, som jeg var vant til med de lidt ældre børn,”
siger Samoeun Sum.

40.959
FADDERSKABER
I 2014

HAPPY HILSEN
SOS Børnebyerne i Rwanda sendte i august en
videohilsen til Danmark, hvor børn, mødre og
SOS-medarbejdere dansede sig gennem Pharrell
Williams-hittet "Happy". Scan koden og se filmen.

Remee møder Rei
I november 2014 rejste producer og X Factor-dommer
Remee til Kenya som SOS-ambassadør. Mødet med SOSbørnene og besøg i et slumkvarter satte sig spor: ”Jeg er et
anderledes menneske efter den tur.” I børnebyen Buruburu
mødte Remee sit fadderbarn Rei. Det viste sig, at Rei og
Remee havde en del tilfælles. ”Rei er super rytmisk. Det er
underligt at se så meget af mig selv i et barn, som jeg aldrig
har mødt før,” fortalte Remee.
Foto: Jens Honoré

Mor kommer i den bedste skole
At være SOS-mor kræver sin kvinde. Der er flere end
5.000 SOS-mødre over hele verden, og de gennemgår
alle et specielt tilrettelagt uddannelsesforløb. Før en
kvinde begynder på et træningscenter for SOS-mødre,
opholder hun sig to måneder i en børneby for at opleve,
hvad det vil sige at være SOS-mor og have ansvaret for
8-10 børn. Selve uddannelsen strækker sig over to år
og består af både praktik og undervisning i blandt andet
pædagogik, børns fysiske udvikling, psykologi, budgetlægning, sund ernæring og traumebehandling.

Foto: Jens Honoré
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SOS BØRNEBYERNE INTERNATIONAL
ARBEJDER I 134 LANDE OG TERRITORIER
MED 2.353 PROGRAMMER HERAF
562 BØRNEBYER.

ANTAL PROGRAMMER
Nord- og
Europa/
Afrika
Asien
Sydamerika
Rusland
SOS-Børnebyer
145
165
139
113
SOS-Ungdomshuse
149
198
144
144
SOS-Børnehaver
129
71
3
12
SOS-Skoler
116
58
10
SOS-Træningscentre
28
35
21
8
SOS-Socialcentre og familieprogrammer
210
136
106
160
SOS-Lægeklinikker
68
7
1

I N T E R N AT ION ALT 9

SOS Børnebyerne Her arbejder SOS Børnebyerne internationalt.
Prioritetslande Her ligger børnebyer og programmer, som SOS Børnebyerne Danmark havde
finansieringsansvar for i 2014. *) Disse lande er fra 2015 ikke længere danske prioritetsland.
Nødhjælpsprogrammer Her har SOS Børnebyerne uddelt nødhjælp i 2014.

Letland*

Laos

Cambodia
Somaliland
Etiopien

Rwanda

Kenya

Burundi*
Zanzibar
Tanzania

ANTAL MENNESKER
Botswana*

Nord- og
Europa/
Afrika
Asien
Sydamerika
Rusland
Børn og unge i SOS-børnebyer
23.838
35.008
12.884
7.157
Børn i SOS-børnehaver*
14.628
7.605
158
451
Elever på SOS-skoler*
49.018
45.684
5.330
Studerende på SOS-træningscentre
5.983
3.766
851
1.662
Børn og voksne i SOS-familieprogrammer
168.812
112.978
88.152
64.050
*) Både SOS-børn og børn fra lokalsamfundet
går i SOS-børnehaver/-skoler.

 æs om prioritetslande
L
side 13
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SOS-FAMILIEPROGRAMMER
ER HJÆLP TIL SELVHJÆLP
I et SOS-familieprogram får socialt udsatte børnefamilier hjælp til at komme på fode, så forældrene selv kan drage omsorg for
deres børn og forsørge familien. Når børnene kommer i kontakt med SOS Børnebyerne er de i en yderst svær situation:

40%

25%

AF FAMILIERNE HAR IKKE

ET ORDENTLIGT HJEM.

65%

AF BØRNENE GÅR IKKE

REGELMÆSSIGT I SKOLE.

54%

AF FORÆLDRENE KAN IKKE

FORSØRGE DERES FAMILIE.

AF FORÆLDRENE KAN IKKE

SIKRE BARNETS SUNDHED.

Gennem partnerskaber med forældre, lokalsamfund og myndigheder skaber SOS Børnebyernes familieprogrammer
bæredygtige ændringer i familiernes liv og det omgivende samfund. Et centralt element i familieprogrammerne er
kapacitetsopbygning på flere niveauer - først og fremmest af forældrenes sociale og økonomiske kompetencer, så de
Areas ofdernæst
risk factors
kan sikre deres børn en tryg opvækst,
kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed af det omgivende samfund
inden for SOS Børnebyernes kerneområder: omsorg, uddannelse
SOCIAL/ og sundhed.
CULTURAL

HEALTH
PSYCHOSOCIAL

ECONOMIC
POLITICAL/
ENVIRONMENTAL

Børn og voksne har i begyndelsen
af et SOS-familieprogram brug for
’overlevelseshjælp’. Familien skal sikres
mad hver dag, medicin og et sikkert sted
at bo. Hjælpen tager altid udgangspunkt
i det enkelte barns behov, og hvert barn i
et SOS-familieprogram har en individuel
udviklingsplan.
Når alle i familien er sunde og raske,
sørger SOS-familieprogrammet for, at
børnene kommer i skole. Imens støttes
forældrene i at tage vare på deres børns
udvikling, og de vejledes i at skabe en
indtægt i form af kompetencegivende
uddannelse eller ved at skabe egen
virksomhed.

Gennem netværk og systematisk videndeling med lokale
organisationer og myndigheder udvikler og påvirker SOSfamilieprogrammer de samfund, som familierne lever i, til at
leve op til deres ansvar om at beskytte børns rettigheder.

S O S - FA M I L I E P R O G R A M M ER 11

Foto: Till Müellenmeister

Thacienne forbereder aftensmad sammen med sin søskende. Den fattige familie er med i et SOS-familieprogram i Kayonza i Rwanda, hvor der
både arbejdes med børn og voksnes sundhed, børnene kommer i skole, og forældrene hjælpes til selv at kunne forsørge deres familie.

FOREBYGGELSE ER EN DEL AF LØSNINGEN
SOS Børnebyerne arbejder for at støtte udsatte familier,
tilbyde alternativ pleje, når det er nødvendigt, og styrke
sociale sikkerhedsnet i lokalsamfund i fattige lande.
En stor del af SOS Børnebyernes arbejde foregår uden for
børnebyerne i familieprogrammer. Programmerne forebygger gennem socialt opsøgende arbejde, at udsatte familier
falder fra hinanden, så børn overlades til sig selv eller må
anbringes i alternativ pleje.
En langsigtet indsats
Første skridt i de tre- til fireårige familieprogrammer er at
hjælpe udsatte familier med at skaffe mad på bordet og et
permanent og trygt sted at bo. Udsatte familier kan være
enlige forældre, familier som ledes af børn eller bedsteforældre, eller familier med alvorligt syge forældre. Familien får
hjælp til at få dækket deres basale behov, medicin, hvis det
er nødvendigt. Samtidig sikrer SOS-legater, at børnene kan
komme i skole.
På den lange bane opbygger familieprogrammerne forældrenes evner og muligheder for at forsørge og drage omsorg
for deres børn. Børnenes forældre kan for eksempel deltage
i spare-låne-grupper eller de vejledes i at starte en lille butik.
”I Somaliland støtter vi for eksempel enlige mødre i at få
et arbejde for eksempel som syerske. Vi kan også hjælpe
med at finde en fast bolig til dem, hvis de bor på gaden.
Med en stabil indtægt og en fast bolig bliver det nemmere
for kvinderne at sende deres børn i skole,” siger Emil Birk,
programansvarlig for blandt andet Somaliland i SOS Børne-

byerne: ”Målet er altid hjælp til selvhjælp, så familierne på
sigt kan klare sig selv.”
Stærke lokalsamfund
Næsten alle lande i verden har underskrevet FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Konventionen forpligter blandt
andet landene til at støtte forældre i at give deres børn en
tryg opvækst. Men i fattige lande kan der være store svagheder ved social-, sundheds- og uddannelsessystemer.
SOS Børnebyerne taler børns sag på flere niveauer; over
for børnene, der lærer om deres rettigheder i børneklubber,
blandt børnenes daglige kontaktpersoner som for eksempel forældre og lærere, og på samfundsniveau, hvor SOS
Børnebyerne påvirker lokale og nationale myndigheder og
beslutningstagere til at respektere børns grundlæggende rettigheder.
I Rwanda har SOS Børnebyerne med støtte fra Danida et
rettighedsprojekt. Projektet i Gikongoro skal blandt andet
sikre, at børnene får opfyldt deres ret til at gå i skole og til
lægehjælp.
”I starten mobiliserer vi børnene og deres forældre, så de
bliver bevidste om deres rettigheder og kan gå til myndighederne, hvis der er problemer. Vi samarbejder også med de
lokale myndigheder, så de får en dybere forståelse for børns
rettigheder. Det er ofte nødvendigt at arbejde på at ændre
de eksisterende samfundsstrukturer for at hjælpe flest
mulige børn og familier på den lange bane,” siger Camilla
Torp Olsen, programansvarlig for blandt andet Rwanda og
Cambodja.
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Foto: Jens Honoré

Hjælp til selvhjælp
Foto: Jens Honoré er en prisvindende dansk portrætfotograf
bosat i New York. Han arbejder
pro bono for SOS Børnebyerne.
I 2014 besøgte Jens Honoré SOSbørnebyer i Cambodja og Kenya.

Hver dag til frokost kommer brødrene Chann og Atith og spiser frokost hos SOS Børnebyerne i Battambang i Cambodja
– et af SOS Børnebyernes prioritetslande. Denne dag står
menuen på stegt fisk, dampet broccoli og kål og ris. Drengene er blot to ud af 300 undervægtige børn, som deltager i
et SOS-familieprogram. Børnene er alle blevet undersøgt af
en læge, som har konstateret, at de ikke udvikler sig, som

P R I O R I T E T S LAN D E

Tætte partnerskaber
i prioritetslande
SOS Børnebyerne arbejder særligt tæt med
udvalgt prioritetslande. Partnerskaberne er
en fordel for alle parter.
Forholdene i de134 lande og territorier, som
SOS Børnebyerne arbejder i, forandrer sig
løbende. I Asien og Sydamerika kan nogle af de
nationale SOS Børneby-organisationer overtage
en større og større del af ansvaret for at finansiere egne aktiviteter. Til gengæld kan en indsamlende organisation som SOS Børnebyerne
Danmark bruge kræfterne og pengene endnu
mere intensivt i nogle af verdens allerfattigste
lande, som fortsat har stor brug for hjælp.
I 2014 havde SOS Børnebyerne Danmark finansieringsansvaret for udvalgte børnebyer og programmer i 10 prioritetslande: Laos og Cambodja
i Sydøstasien, Somaliland, Etiopien, Rwanda,
Kenya, Tanzania og Burundi i Østafrika, Botswana i det sydlige Afrika samt Letland i Baltikum.
”Ved at fokusere på færre lande, kan vi opbygge
tættere partnerskaber med vores SOS-kolleger
og andre samarbejdspartnere i landene. Vi får
et dybere kendskab til lokale og nationale forhold. Det gør os både bedre til at finde de rette
løsninger for forældreløse og udsatte børn og
bedre til at opbygge den nødvendige kapacitet
til at arbejde for børns rettigheder,” siger Lene
Godiksen, programansvarlig for blandt andet
Tanzania og Etiopien hos SOS Børnebyerne.
De danske fadderskaber for et SOS-barn eller
en SOS-børneby fortsætter som hidtil i alle
lande. Virksomheder og fonde kan også støtte
projekter over hele verden.
 e alle prioritetslande
S
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40%

AF ALLE BØRN I CAMBODJA

UDVIKLER SIG IKKE, SOM DE SKAL, PÅ GRUND

de skal, på grund af underernæring og forkert kost. Nogle dage
giver brødrenes mor, Chanda, en hånd med i frokostkøkkenet,
for, i familieprogrammet sørger SOS-socialarbejderne for at
både børn og voksne lærer om sunde og næringsrige måltider.
Samtidig får børnenes forældre hjælp til at skabe sig en indtægt.
Chanda er for eksempel begyndt at opdrætte ænder og dyrke
grøntsager, som hun kan sælge på markedet.

AF UNDER- ELLER FEJLERNÆRING.

23%

BEFOLKNINGEN I CAMBODJA

LEVER UNDER FN’S INTERNATIONALE
FATTIGDOMSGRÆNSE PÅ 1,25 USD OM DAGEN.
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SPØRGSMÅL OM
PARTNERSKABER MED VÆRDI
I 2014 styrkede en række virksomheder deres CSR-arbejde ved at indgå i et
partnerskab med SOS Børnebyerne. Det giver værdi for begge parter, fortæller
partnerskabschef Rune Sandholt i dette interview.
1 Hvorfor skal virksomheder tage samfundsansvar?
”I dag forventer forbrugere, medarbejdere og andre interessenter, at virksomheder tager ansvar for det samfund, som
de er en del af. Arbejdet med samfundsansvar er simpelthen
et krav, som virksomhederne er nødt til at forholde sig aktivt
til, hvis de vil drive en sund forretning i dag og i fremtiden.
Det er der heldigvis flere og flere virksomheder, som har forstået. Vi kan mærke en øget interesse fra virksomheder, der
ønsker at gøre en forskel for udsatte og forældreløse børn.”
2 Hvorfor er det en god ide for virksomhederne at
samarbejde med en humanitær organisation som
SOS Børnebyerne?
”Hos SOS Børnebyerne har vi fokus på at udvikle partnerskaber, der understøtter virksomhedernes arbejde med
samfundsansvar. Vores mål er at skabe stor værdi for begge
parter, da vi er overbeviste om, at det er nøglen til et langt
og lykkeligt partnerskab. Vi skræddersyer partnerskaber,
der styrker vores arbejde ude i verden. Samtidig er partnerskabet med til at øge medarbejderengagementet, tiltrække
nye medarbejdere og styrke kundeloyaliteten hos virksomhedspartnerne. Derudover kan et partnerskab med os være
med til at åbne døre til nye markeder og skabe grundlag for
udvikling af nye produkter og løsninger.”
3 Hvilket råd vil du give virksomheder, der overvejer at
indgå partnerskab med en humanitær organisation?
”Først og fremmest er det vigtigt, at parterne afstemmer
forventninger til hinanden, så der ikke er nogen tvivl om
roller og mål. Dernæst er det afgørende, at partnerskabet
bliver forankret i virksomheden, så medarbejderne føler et
ejerskab. Alt for ofte dør et partnerskab kort efter, aftalen er
indgået, da ingen har tænkt over, hvordan medarbejderne
skal aktiveres og involveres."
"Nedsæt en intern arbejdsgruppe, gør det muligt at bidrage
gennem frivilligt arbejde og arranger temadage med fokus
på partnerskabet. Der er mange muligheder for at få medarbejderne med på rejsen, så partnerskabet efter et stykke tid
er en naturlig del af hverdagen i virksomheden. Hvis det lykkes, så kommer resultaterne mange gange tilbage. Eksempelvis ved vi fra en undersøgelse, at hele 69 procent af danskerne ville være mere stolte af at arbejde i en virksomhed,
der samarbejder med en humanitær organisation.”

 e YOUGOV-undersøgelse af danskernes syn på
S
partnerskaber mellem virksomheder og ngo'er på
sosbornebyerne/virksomheder/værdi

 æs mere om, hvordan SOS Børnebyerne
L
måler effekten af et partnerskab på
sosbornebyerne/virksomheder/effektmål

Corporate Partnerships
Både store og små virksomheder kan indgå partnerskaber med SOS Børnebyerne. Partnerskaberne
tilpasses virksomhedernes strategiske interesser og
engagementsniveau:
Hovedpartner – tager afsæt i et skræddersyet
og målbart projekt mellem virksomheden og
SOS Børnebyerne.
Kampagnepartner – tilrettelægger en kampagne,
som positionerer virksomheden eller markedsfører
et produkt til gavn for et fælles formål.
Samfundspartner – løfter det generelle sundheds-,
beskæftigelses- og uddannelsesniveau i Asien eller
Afrika.
Sponsor – forebygger at børn bliver forældreløse
og styrker socialt udsatte familier.
Supporter – giver børn uden forældreomsorg
en uddannelse, lægehjælp og et trygt hjem i en
SOS-børneby.

 e det fulde partnerskabskatalog på
S
sosbornebyerne.dk/partnerskabskatalog

PA RT N E R SKABER 15

Foto: Jens Honoré

Takket være støtte fra Siemens vil SOS-børnebyen på Zanzibar i fremtiden kunne hjælpe endnu flere børn med en tryg opvækst,
et kærligt hjem og en uddannelse.

SIEMENS-MEDARBEJDERE ENGAGERER
SIG I BØRNEBY PÅ ZANZIBAR
Siemens og SOS Børnebyerne har indgået et nyt partnerskab om energiforbedrende renovering af SOS-børnebyen
på Zanzibar. Projektet har fokus på bæredygtige løsninger
og sker i samarbejde med Ingeniører uden Grænser (IUG).
SOS-børnebyen på Zanzibar blev bygget i 1989-1991, og
bygningerne trænger i dag til omfattende renovering. Elektriske installationer, vandforsyning og -afledning samt husenes
tage og fundamenter er skadet af slitage, nedbrudt af kraftigt
regnvejr, oversvømmelser og den hårde sol.
Siemens-medarbejder Bjarne Van Reeuwijk, som har vundet
en intern konkurrence om at stille forslag til projektet, vil i
2015 rejse til Zanzibar for at monitorere renoveringsarbejdet.
”Siemens' samarbejde med Ingeniører Uden Grænser og
SOS Børnebyernes projekt på Zanzibar, viste mig, hvordan
jeg selv kan engagere mig med en personlig humanitær indsats, og jeg glæder mig meget, til at blive en aktiv deltager

i projektgruppen omkring renovering af SOS-børnebyen på
Zanzibar,” siger Bjarne Van Reeuwijk.
Siemens' medarbejdere har fra starten af partnerskabet
engageret sig personligt i CSR-samarbejdet med SOS Børnebyerne. I 2013 donerede Siemens en ultralydsscanner til
lægekliniken i børnebyen, og i 2014 rejste applikationsspecialist Heidi Sørensen med til Zanzibar for at oplære klinikkens personale i at bruge udstyret.

Der er ingen tvivl om, at medarbejderne er ekstra
stolte over, at vores produkter og medarbejdere er med
til at redde liv på Zanzibar.”
John Finnich-Pedersen,
kommunikationsdirektør i Siemens

Scan koden eller gå ind på sosbornebyerne.dk/virksomheder/
sadan-gør-andre/siemens-renoverer-børneby-pa-zanzibar
og se film fra projektet.
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XELLIA HAR FUNDET
ET STRATEGISK MATCH
Et samarbejde mellem medicinalvirksomheden
Xellia Pharmaceuticals og SOS Børnebyerne
sikrer tre års drift af SOS-lægeklinikken i
Eldoret i Kenya.
Xellia er førende inden for produktion af
lægemidler til bekæmpelse af infektioner, og
administrerende direktør Carl-Åke Carlsson
ser frem til det nye partnerskab: ”Det ligger i
vores DNA at hjælpe mennesker i livstruende
situationer. Derfor er det naturligt, at vi nu
tager skridtet videre og går sammen med SOS
Børnebyerne for at hjælpe mennesker, der har
allermest brug for det.”
Kenya har en af verdens værste hiv- og aidsepidemier. Seks procent af befolkningen er
smittet med hiv, og 1,1 millioner børn er blevet
forældreløse på grund af aids. Samtidig er
Kenya et meget fattigt land, hvor 42 procent af
befolkningen lever under fattigdomsgrænsen på
1,25 USD om dagen.
Foto: Jens Honoré

I Afrika og Asien opfører SOS Børnebyerne
lægeklinikker i tilknytning til børnebyen, hvis
der er områder uden gode lægeklinikker eller
sygehuse. På verdensplan findes der 75 SOSlægeklinikker; den fri adgang til lægehjælp er med
til at udbrede viden omkring hygiejne og sundhed
til det omkringliggende samfund.

SOS-lægeklinikken i Eldoret behandler årligt over 6.000 patienter fra lokalområdet udover at give lægehjælp til SOS-familierne i børnebyen.

Tak for støtten og samarbejdet
Partnerskaber med virksomheder og fonde er afgørende for SOS Børnebyernes arbejde.
Vi takker for samarbejdet og støtten i 2014.
Hovedpartnere, der støttede
med over 500.000 kroner
Siemens A/S
ECCO Sko A/S
Kromann Reumert
Hempel Fonden
Villum Fonden
Augustinus Fonden
The John & Birthe Meyer Foundation
Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond
The LEGO Foundation
Det Obelske Familiefond

Virksomheder og fonde, der støttede
med mindst 100.000 kroner
TOP-TOY A/S
Dr. Oetker Danmark A/S
Herlufsholm Skole og Gods
Hjort Knudsen A/S
OK a.m.b.a.
Flying Super Kids
Civilingeniør H C Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Oak Foundation LTD
ANT Fonden
Aase og Henry Adelgaards Fond
Asta & J.P. Justesens Fond
Birgit og Niels Jepsens almennyttige fond af 2004
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Foto: Abdelkader Fayad

23-årige Nour måtte flygte fra sit hjem i Aleppo. Nu er hun og hendes toårige datter, der er underernæret og lider af tuberkulose, helt
afhængig af fødevarepakkerne fra SOS Børnebyerne Syrien. 7,6 millioner syrere er på flugt fra borgerkrigen – 5,6 millioner af dem er børn.

ET SPØRGSMÅL OM LIV ELLER DØD
Et rekordhøjt antal børn er på flugt fra krig, fattigdom og naturkatastrofer.
SOS Børnebyerne hjælper før, under og efter kriserne.
Over 50 millioner børn og voksne var i 2014 på flugt fra krig
og fattigdom. De har forladt deres hjem, deres familie og
venner for at redde livet. Andre har mistet alt på grund af
naturkatastrofer som jordskælv og oversvømmelser. Ifølge
UNHCR er halvdelen af verdens flygtninge børn under 18 år.
Langt de fleste forsøger at overleve som internt fordrevne i
deres eget land.
”SOS Børnebyerne er ingen klassisk nødhjælpsorganisation. Men når katastrofen rammer, kan vi ofte yde effektiv
nødhjælp gennem eksisterende SOS-børnebyer. SOS-medarbejderne har allerede etableret god kontakt til de lokale
myndigheder og kender området. Vi kan derfor hurtigt træde
til og få hjælpen frem,” forklarer Line Grove Hermansen,
kommunikationschef i SOS Børnebyerne.

I 2014 modtog i alt 12 kris- og katastroferamte lande nødhjælp fra SOS Børnebyerne International. I mange af landene er der tale om langvarige krigs-konflikter, som giver børn
og forældre alvorlige traumer og efterlade samfund i ruiner.
SOS Børnebyernes nødhjælpsarbejde fortsætter derfor ofte i
årevis og kan føre til, at der opføres helt nye børnebyer.
”Nødhjælpsindsatsen er primært målrettet børn, som er forældreløse eller er blevet væk fra deres forældre, samt enlige
mødre. I Ukraine har vi for eksempel hjulpet udsatte børnefamilier, der har måttet flygte på grund af borgerkrigen, med
fødevarer og tøj. Og i Nepal og Filippinerne kan vi se, at der
er brug for vores børnevenlige områder, mange måneder
efter, at naturkatastroferne har ramt," siger Line Grove
Hermansen.

Foto: Sylvain Cherkaoui

 e alle lande, som
S
modtager nødhjælp side 9
Henriette er mor til fem børn. Familien opholder sig i en
FN-flygtningelejr og forsøger at overleve ved at sælge brænde.
1,3 millioner børn i Den Central Afrikanske Republik (CAR) har
ifølge FN brug for hjælp. SOS Børnebyernes nødhjælpsprogram
sørger for medicin og mad til enlige mødre i flygtningelejren
M’Poko og har startet et genhusningsprojekt for flygtningefamilier.
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danske SOS-faddere

SOS Børnebyerne fejrede 50 års jubilæum

Protektor:

Foto: B. Lindemann

Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte

Den 26. november 1964 fandt en lille gruppe frivillige i Danmark
på, at de ville hjælpe verdens forældreløse børn. Det blev til foreningen ”Danske venner af SOS Børnebyerne”. I anledning af
jubilæet sendte Prinsesse Benedikte en tak til de mange danske
faddere og frivillige.

Af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte,
protektor for SOS Børnebyerne
Gennem et halvt århundrede har SOS Børnebyerne arbejdet for at
danne rammerne for trygge hjem til forældreløse og udsatte børn
over hele verden. Som protektor har jeg med stor interesse fulgt dette
arbejde i næsten tyve år. I anledning af SOS Børnebyernes 50 års
jubilæum vil jeg gerne sende en varm tak til de mange danske faddere og bidragydere, som gennem årene trofast og idealistisk har støttet
forældreløse børn. En særlig tak vil jeg sende til de frivillige, hvis store
indsats i de danske lokalsamfund skaber en ny start for disse vanskeligt stillede børn.
Under mine besøg i børnebyer i Rwanda, Kenya og Botswana er jeg
altid blevet mødt med en overvældende gæstfrihed. Det er tydeligt,
at børnene her får kærlighed, tryghed og varme – alt det der skal til,
for at de kan føle sig som en del af en familie. For mig har det været
lærerigt at komme tæt på SOS Børnebyerne og opleve, at der er en
bagside til den verden, vi normalt kommer i kontakt med. Selv om der
er sket meget på 50 år, er der desværre stadig mange børn, som har
brug for hjælp – ja, behovet synes at være tiltagende og ikke aftagende. Derfor bliver der også i de næste 50 år brug for organisationer
som SOS Børnebyerne, som vil påtage sig et ansvar for de allersvageste – de forældreløse og udsatte børn.

Antal børnebyer og lande, hvor
SOS Børnebyerne arbejder

15.000

danske SOS-faddere

57

103

Børnebyer

Børnebyer

1964
22 lande

1974
47 lande
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2013

34.500
danske SOS-faddere

2014
2004

16.700

40.959
danske SOS-faddere

danske SOS-faddere

Nye medlemmer af verdens største familie
På 50 år er antallet af danske fadderskaber vokset fra 400 til 40.000. En familie
med to små piger fra Odense tegnede i 2014 fadderskab nummer 40.000. Læs
deres beslutning om at blive SOS-faddere.
”Vi er blevet faddere for ni-årige Olivette, hvilket aldersmæssigt passer meget godt
med vores egne piger Tilde og Freja på syv år. Når man er SOS-fadder, er det en
oplagt mulighed for at tale med sine egne børn om, hvad der sker rundt om i verden.
Tilde og Freja synes, at det er frygteligt, at man kan miste sin mor og far, men at det
er godt, at vi nu hjælper,” fortæller mor i familien, Tanya Damgaard Pind.
”Vi havde alle sammen glædet os meget til at modtage brevet om vores SOS-barn.
I flere dage kiggede vi i postkassen for at se, om det var kommet. Da brevet endelig
kom, samledes vi alle sammen rundt om bordet, så vi kunne åbne det sammen. Pigerne jublede. De nærmest kæmpede om at få lov til at se billedet af Olivette. Nu hænger
det på køleskabet, så vi kan kigge på det hver dag.”

Foto: Ib Westersø

Tanya Damgaard Pind
arbejder som sygeplejerske. Hun er gift
med Christian, der er
socialpædagog. Sammen har de tvillingerne
Freja og Tilde. Familien
er faddere for niårige
Olivette i Sierra Leone.
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+300

Børnebyer

Børnebyer

1984
76 lande
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119 lande
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Børnebyer

Børnebyer

2004
122 lande

2014
134 lande
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10 lande, der har modtaget flest penge,
inkl. fadderskaber

Sådan bruger vi pengene
I 2014 har vi med tilfredshed formået at uddele 148,3
millioner kroner til formålet. Pengene er gået til fadderskabsstøtte, drifts- og projektstøtte samt formålsbestemt arbejde i Danmark.

Tanzania

Peru

Somaliland
Somaliland

Burundi
Indien
Rwanda
Botswana

SOS Børnebyerne gennemfører hvert år kampagner
og andre aktiviteter for at samle penge ind som en
del af organisationens strategi om at skabe vækst
for at hjælpe stadigt flere børn. At investere i vækst
går hånd i hånd med, at SOS Børnebyerne har et
konstant fokus på at holde udgifterne nede. Når SOS
Børnebyerne bruger penge på indsamling er målet at
få fem kroner ind for hver krone brugt.
Et andet mål er at holde administrationsprocenten
nede. Højst 10 procent af de samlede indtægter må
bruges til administration. Administrationsprocenten
var i 2014 på 6,4 procent. Administration er nødvendig for at sikre, at pengene når frem, og at faddere
og andre bidragydere får de informationer, de har
brug for. I 2014 var der 43 lønnede medarbejdere på
kontoret i København. Stort set alle medarbejdere
i SOS-børnebyer og på projekter rundt om i verden
er lokalt ansat af de nationale SOS Børnebyerneorganisationer. Det garanterer en høj grad af lokal
forankring og bidrager til at holde omkostningerne
nede. Omkring 1.000 frivillige i danske lokalgrupper
rundt om i landet og på kontoret i København bidrog i
2014 til arbejdet.

Udviklingen i regnskabsåret
SOS Børnebyerne opnåede i 2014 en fremgang i de samlede indtægter på 4,5 millioner kr. – fra 190,8 millioner kr.
i 2013 til 195,3 millioner kr. i 2014. De samlede indtægter
indeholder indsamlede midler for 188,8 millioner kr. og finansielle indtægter på 6,5 millioner kr. 2013 var et ekstraordinært godt indsamlingsår på grund af en meget stor enkelt
arv. I 2014 er det gode indsamlingsresultat bredere funderet
med stigninger i de mere varige indtægtskilder, og årets
indsamlingsresultat anses for tilfredsstillende med pæne
stigninger på de ordinære indtægtskilder.
Indsamlede midler m.v.
Årets samlede bidrag fra faddere og fastgivere steg fra 96,1
millioner kr. i 2013 til 101,0 millioner kr. i 2014. Stigningen
på 4,9 millioner kr. skyldes primært flere tegnede fadderskaber. Fadderskabsbidragene går til at dække udgifter til
SOS-børnenes opvækst, herunder skole og sundhedspleje.
Bidragene dækker også driftsudgifter i børnebyerne og løn
til blandt andre SOS-mødre.

Kenya

Ethiopien
Laos

10.828.796 Kr.

Rwanda

9.658.743 Kr.

Ethiopien

9.092.221 Kr.

Laos

7.242.225 Kr.

Kenya

6.868.946 Kr.

Botswana

5.703.363 Kr.

Indien

5.543.990 Kr.

Burundi

3.917.442 Kr.

Tanzania

3.899.591 Kr.

Peru

2.514.544 Kr.
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Årets indtægter fra fonde, virksomheder, større bidragydere
og arv faldt med 8,5 millioner kr. til 47,6 millioner kr. i 2014.
Den lavere indsamling afspejler blandt andet lavere arveindtægter, idet SOS Børnebyerne i 2013 modtog 15 millioner kr.
fra en enkelt arv, men også lavere fondsindtægter.
Årets indtægter fra forskellige direkte og indirekte indsamlingsaktiviteter faldt med 2,0 millioner kr. i 2014. I enkeltdonationer indgår blandt andet indtægter fra Danmarks
Indsamling, fra frivillige, valgindsamling, Direct Mail-udsendelser og SOS-NYT.
I 2014 modtog SOS-Børnebyerne 6,0 millioner kroner fra
Danida/Civilsamfund i Udvikling (CISU) mod 1,9 millioner
kroner i 2013. Også bidrag fra tips og lottomidler steg - med
0,2 millioner kr. – til 3,2 millioner kr.
Finansielle poster
Resultatet af fondens finansielle poster udgjorde 6,5 millioner kr. inkl. kursregulering på værdipapirer. I 2013 udgjorde
det tilsvarende afkast 0,5 millioner kr. Udviklingen i afkastet
skyldes primært stigende obligationskurser i 2014. Det er
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RESULTATOPGØRELSE 2014
2014

2013

DKK

DKK '000

188.774.063

190.317

6.515.285

482

195.289.348

190.799

31.579.376

31.747

2.878.156

2.208

Administrationsomkostninger

12.575.834

13.227

Samlede omkostninger

47.033.366

47.182

148.255.982

143.617

9.661.198

8.582

Uddelinger, fadderskabsstøtte

72.095.707

69.063

Uddelinger, drifts- og projektstøtte

66.499.077

65.972

148.255.982

143.617

Resultat efter formålsbestemte uddelinger

0

0

Skat af årets resultat

0

0

Årets resultat

0

0

Indsamlede midler mv.
Finansielle poster
Samlede indtægter
Omkostninger vedrørende indsamlingsaktiviteter
Internationalt kontingent

Resultat før formålsbestemte uddelinger
Formålsbestemt arbejde i Danmark

Samlede uddelinger til formålsbestemt arbejde

fondens politik at minimere finansiel risiko, hvorfor den
overvejende del af de finansielle aktiver er placeret i investeringsforeninger med danske stats- og realkreditobligationer
og en lille andel i udenlandske aktie- og erhvervsobligationsbaserede fonde.
Formålsbestemte uddelinger
Uddelinger til formålsbestemt arbejde steg i 2014 til 148,3
millioner kr. fra 143,6 millioner kr. i 2013. Formålsbestemt
arbejde i Danmark er steget med 1,1 millioner kr. i forhold til
niveauet for 2013. Dette kan henføres til en øget indsats i
program- og informationsarbejdet fra dansk side.
Den uddelte fadderskabsstøtte på 72,1 millioner kr. betaler
for SOS-børns opvækst og uddannelse. Pengene går blandt
andet til mad, tøj, skolegang, lægehjælp samt programarbejde tilknyttet SOS-børnebyerne. Støtten fordeles med
75 procent direkte til barnets SOS-børneby og 15 procent
til driftsstøtte til øvrige projekter, der mangler finansiering.
Denne fordeling sker for at kunne sikre den nødvendige
hjælp til alle børn i SOS Børnebyernes projekter. Børnene i
faddernes børnebyer får stadig den støtte, de behøver.

Den uddelte drifts- og projektstøtte på 66,5 millioner kr.
anvendes til etablering og drift af fondens nye og eksisterende projekter, herunder børnebyer, skoler, børnehaver,
familieprogrammer mv.
Forventninger til 2015
Indsamlingsniveauet for 2015 forventes at ligge på niveau
med 2014. SOS Børnebyerne Danmark investerer fortsat i
fremtidig vækst både for de vedvarende indtægtskilder som
faddere og for nye samarbejder med virksomheder, fonde
og større bidragydere i tråd med SOS Børnebyernes strategi
2011-2016. Som noget nyt investeres der i 2015 i at gennemføre SOS Børnebyernes første landsindsamling, og derfor
forventes omkostningerne vedrørende indsamlingsaktiviteter
at stige. Administrationsomkostningerne forventes at kunne
holdes nogenlunde på niveau med omkostningerne i 2014.
 åde internationalt og i Danmark gennemgår
B
autoriserede revisorer SOS Børnebyernes regnskaber.
De revisorpåtegnede årsrapporter kan findes på
www.sosbornebyerne.dk/aarsberetning
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”VI SKAL GØRE INDSATSEN
BÆREDYGTIG”
Efter en livslang karriere i FN trådte Jakob
Simonsen i 2014 ind i SOS Børnebyernes
bestyrelse. Han har fokus på at skabe
bæredygtige resultater.

i landet for at opnå en effekt, som er større, end hvad de
kunne opnå alene.”
Udfordringen for en organisation som SOS Børnebyerne
er at bevare den stærke tilknytning, som mange danskere
føler til organisationen, samtidig med at man opbygger
lokalt ejerskab i partnerlandene. Landene skal stilles mere
til ansvar, samtidig med at de skal tages mere med på råd.
SOS Børnebyerne har gode muligheder for at løfte denne
opgave, mener Jakob Simonsen.

"Der sker meget i udviklingsverdenen i disse år. Ngo’erne
oplever en udpræget grad af professionalisering, og der er
mere fokus på resultater og impact af vores arbejde. En
dansk organisation kan ikke bare være en dansk organisation, men skal samtidig være global og international. Det er
ikke længere nok at se på, hvad man selv kan gøre. Man
bliver nødt til at gå sammen med andre for at opnå resultater.”

”Jeg oplever en organisation med et øget fokus på advocacy
og på, hvordan man skaber bedre forhold for udsatte børn.
Ikke bare ved selv at tilbyde det, men også ved at se sig selv
som en del af en større udviklingsproces i de lande, hvor vi
arbejder. Indsatsen går ikke kun på at være der for det enkelte barn, men også på at ændre de faktorer, der gør, at vi
kan forbedre udsatte børns vilkår, både lokalt og på nationalt
niveau. Det bidrager til at gøre indsatsen bæredygtig.”

Citatet kommer fra Jakob Simonsen, der tiltrådte SOS Børnebyernes bestyrelse i 2014. Han kommer med en stærk tro
på, at partnerskaber og lokalt ejerskab er vejen frem i udviklingsarbejdet. Her har SOS Børnebyerne et godt udgangspunkt med lokale organisationer i 134 lande og territorier og
et stærkt netværk af lokalgrupper og frivillige i Danmark.

Jakob Simonsen har siddet i den øverste ledelse af FN’s
Udviklingsfond (UNDP), arbejdet med udviklingsarbejde
i Latinamerika og støttet opbygningen af nye stater i
Østeuropa. Jakob Simonsen bor i New York, hvorfra han
leder sin egen virksomhed, StratConsulting for Development,
og han fungerer også som ekstern lektor på CBS. Den
5. maj 2014 tiltrådte han SOS Børnebyernes bestyrelse.
Bestyrelsen arbejder ulønnet.

”Dialogen starter ikke i København. For at nå resultater, skal
der være et partnerskab mellem for eksempel Rwanda og
Danmark. Og det stopper ikke med det, for SOS-Rwanda
skal også selv arbejde sammen med andre organisationer

Bestyrelse:

Foto: Jens Honoré

Fotocollage

MEDLEMMERNE
AF SOS
BØRNEBYERNES
BESTYRELSE
I 2014

Formand Lars Munch
Bestyrelsesformand, JP/Politikens Hus, Louisiana Museum,
BRFfonden m.fl.

Jakob Simonsen
Direktør, StratConsulting for
Development, ekstern lektor CBS

Jacob Grønlykke
Direktør, Løgismose

Foto: Les Kaner

Foto: Les Kaner/fotocollag

Foto: Les Kaner

Næstformand Lars Ole Kornum
Direktør, Scanventure

Jeg oplever en
organisation
med et øget fokus
på advocacy og på,
hvordan man skaber
bedre forhold for
udsatte børn."
Jacob Simonsen,
bestyrelsesmedlem

Hanne Høiberg
Journalist og forfatter
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Det er utroligt vigtigt at være med til
at give så mange børn som muligt en
fair chance i livet.”
Annette Brøndholt Sørensen,
bestyrelsesmedlem

Foto: Jens Honoré

SOS-mor Beatrice og hendes SOS-datter Violet. De bor i hus nr. 14 i SOS-børnebyen i Nairobi, Kenya.
De er netop blevet færdige med at vaske familiens tøj i hånden.

Fratrådte i 2014:

Annette Brøndholt Sørensen
Selvstændig management
konsulent

Foto: Les Kaner

Jess Myrthu
Kommunikationsrådgiver,
journalist

Charlotte Gøtzsche
Programmør,
SOS-frivillig i Silkeborg

Kasper Kanstrup
International Director of Promoting
and Supporting Associations,
SOS-Kinderdorf International

Fotocollage

Fotocollage

Foto: Les Kaner

Esther Jensen
Restauratør,
SOS-frivillig i Holstebro

Foto: Les Kaner/fotocollag/

Foto: Les Kaner

Fotocollage

Ann Karstoft
Efterskolelærer,
SOS-frivillig i Vejen

Peter Völker
Vicegeneralsekretær,
SOS Kinderdorf International
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SOS Børnebyerne
Amerikavej 15C, 2. sal
1756 København V
Tlf.: 33 73 02 33
Fax: 33 73 02 30
E-mail: info@sosbornebyerne.dk
Web: www.sosbørnebyerne.dk
Følg med i vores arbejde på
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