
	  
 

Til dig, der skal besøge en SOS-børneby 
Velkommen i en SOS-børneby! 

SOS Børnebyerne driver flere end 500 børnebyer verden over. Du skal besøge en af dem! Det glæder os 
meget, at du har lyst til at opleve en børneby og med egne øjne se, hvordan vi hjælper udsatte og 
forældreløse børn.  

I børnebyen vil du høre om børnenes aktiviteter, møde en SOS-familie og blive klogere på, hvordan SOS 
Børnebyernes hjælpearbejde ser ud i praksis. Du vil få en SOS-medarbejder som din guide. Han eller hun 
kan hjælpe med at oversætte og svare på spørgsmål. Vi kan dog ikke garantere, at der altid vil findes en 
lokal medarbejder, som kan engelsk. 

Slår værn om børnene  

SOS-børnebyens vigtigste opgave er at give børn en tryg og kærlig barndom. Det betyder, at vi arbejder i 
overensstemmelse med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Derudover har vi en række interne 
politikker for, hvordan vi sikrer børnenes rettigheder, som f.eks. retten til et privatliv.  

For at få lov at besøge børnebyen, skal du derfor hjælpe os med at sikre, at børnene forbliver i et sikkert, 
omsorgsfuldt og trygt miljø. Det betyder blandt andet, at du skal respektere de regler, der er nedfældet i 
vejledningen herunder. Fremme i SOS-børnebyen vil du blive bedt om at læse og underskrive de samme 
retningslinjer. 

 
! Respekter barnet og SOS-familiens hjem, 

privatliv og integritet. 
 

! Du kan besøge én dag om året. Børn og 
SOS-mødre er glade for at få besøg, men 
de skal også have en almindelig hverdag til 
at hænge sammen. 

 
! Forsøg at behandle børnene ens. Hvis du 

f.eks. medbringer gaver, så vælg noget, 
som alle børnene i familien kan dele. 
 

! Besøg kun SOS-børnebyen under 
ledsagelse af en SOS-medarbejder. 

 
! Forsøg at overholde lokale skikke og 

traditioner for samvær. Hvis du er i tvivl om 
de lokale kutymer, kan du altid spørge en 
lokal SOS-medarbejder. 

 
! Personlige oplysninger om børnene skal 

behandles fortroligt. Børnene skal have lov 
at vokse op uden at risikere, at de en dag 
finder deres navn og private oplysninger på 
nettet. 

 
 

  
÷ Afhold dig fra at banke på døre i f.eks. et 

familiehus eller på anden vis trænge dig på uden 
invitation. 
 

÷ Undlad at spørge ind til børnenes fortid. Mange af 
børnene bærer på en tung baggage af svigt og 
traumer, og dem skal de kun dele med voksne og 
professionelle, der kan hjælpe dem på lang sigt 
og opbygge tillid. 
 

÷ Det er ikke tilladt at overnatte i børnebyen.  
 

÷ Undgå at søge fysisk kontakt med børnene, 
herunder kys og kram. 
 

÷ Uddel ikke pengegaver eller meget dyre gaver 
som f.eks. mobiltelefoner eller computere. Det 
kan skabe jalousi og er synd for de børn, der ikke 
får besøg. 
 

÷ Du må ikke være alene med et barn eller invitere 
børn til at deltage i aktiviteter uden for børnebyen. 
 

÷ For at beskytte børnenes ret til privatliv skal du 
venligst undlad at dele personlige oplysninger om 
børnene på de sociale medier. 

 



	  
 
 

! Sørg for at være passende klædt efter de 
lokale forhold. I mange tilfælde vil det sige, 
at du som mand bærer bukser og skjorte og 
kvinder bærer bukser eller kjole til ned over 
knæene. 
 

! Bed om tilladelse, inden du tager billeder 
eller filmer. For børnenes vedkommende 
skal du bede om tilladelse hos en SOS-
medarbejder (leder af børnebyen eller 
barnets SOS-mor). 

 

 
 

÷ Giv ikke adresse, tlf.-nr. eller e-mail til børn eller 
SOS-mødre.  
 

÷ Vær opmærksom på barnets reaktioner. Undlad 
f.eks. at fotografere, hvis barnet ser ud til ikke at 
kunne lide det – også selvom du har fået 
tilladelse af en medarbejder i SOS-børnebyen. 

  

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst gebærder dig i en SOS-børneby, er du meget velkommen til at 
kontakte os. Du kan ringe til os på tlf. 33 73 02 33 eller skrive på info@sosbornebyerne.dk  

Jer, der har besøgt en SOS-børneby, bliver ofte vores bedste ambassadører. Derfor vil vi meget gerne høre 
om dine oplevelser. Du kan give os et praj på info@sosbornebyerne.dk.  

På forhånd tak. Vi håber, du får en god rejse og et godt indblik i livet i en SOS-børneby.  


