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Et kærligt hjem til alle børn

INDSAMLINGSBØTTER

Erfaringen viser, at opsætningen af indsamlingsbøtter i lokalområdet er en rigtig god måde at 
samle en masse penge ind til SOS Børnebyerne – lige meget hvor i landet du bor. I Herning 
lokalgruppe har de på den måde samlet over 23.000 kr. ind på et år! Udelukkende ved at 
have bøtterne stående rundt omkring i butikker, supermarkeder kiosker osv. Udover at skaffe 
penge til SOS Børnebyernes arbejde giver indsamlingsbøtterne også synlighed.

KOM GODT I GANG

Lav en liste over de steder, du ønsker at sætte indsamlingsbøtter op. Dagligvarebutikker 
giver som regel rigtig godt, men prøv selv af, hvad der giver bedst i dit lokalområde – for 
eksempel hos kiosken, slagteren, benzintanken, bageren. Tænk over hvilke steder, der har 
flest kunder. 

Udarbejd en kort beskrivelse af, hvad formålet med indsamlingen er: Hvem er SOS 
Børnebyerne, og hvad går pengene fra bøtten til?

Bestil de materialer, som du skal bruge på SOS Børnebyernes hjemmeside 
www.sosbornebyerne.dk under Varebestilling for Frivillige. Du skal bruge indsamlingsbøtter, 
strips til at fastgøre bøtterne, frivillig-visitkort, foldere og SOS-Nyt. Bestil varer her >

ORGANISERING

Når du skal sætte indsamlingsbøtterne op, så overvej følgende:

 » Indsamlingen skal altid foregå med SOS Børnebyernes indsamlingsbøtter.
 » Indsamlingsbøtterne skal være under opsyn og være fastspændt på et bord, en disk 

el.lign. 
 » Alle indsamlingsbøtter skal registreres – skriv et SOS-nummer i bunden af bøtten. Hvis 

en butik får mere end én bøtte, får de alle samme SOS-nummer.

SOS Børnebyerne ∙ Amerikavej 15C, 2.sal ∙ 1756 København V ∙ Tel.: 33 73 02 33 ∙ www.sosbørnebyerne.dk
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 » Lad ejeren af stedet vide, at du kommer igen 2-3 måneder efter, indsamlingsbøtten 
er sat op. Aflevér i den forbindelse nogle SOS-foldere og dit visitkort med navn og 
telefonnummer, så de altid kan komme i kontakt med dig. Aftal med ejeren, at det kun er 
dig, de må udlevere bøtten til. 

 » Lav en liste over de steder, hvor du har sat indsamlingsbøtter op, og en liste over de 
steder, hvor det ikke var muligt, samt stedets begrundelse. Husk at skrive dato og 
bøttenummer.

 » Kom igen 2-3 måneder efter, du har sat indsamlingsbøtten op og vurdér, hvor fyldt den er. 
Oftest kan den stå endnu 3 måneder.

 » Skal bøtten derimod ned, så spørg, om du må sætte en ny indsamlingsbøtte op. Siger de 
nej, spørg da om du må komme igen en anden gang.

 » Skriv beløbet fra bøtten ind på din liste over opstillede indsamlingsbøtter, så du ved, hvor 
meget hvert sted giver.

 » NB! Enkelte butikker vil gerne se en fuldmagt, der viser, at du er SOS-frivillig. Kontakt 
kontoret, så hjælper de dig.

AFSLUTNING

Optælling behøver ikke at foregå samme dag, som du har hentet indsamlingsbøtten, men 
den skal finde sted inden for en uge efter. Gør det sammen med gruppens kasserer, der 
også kan sende pengene til SOS Børnebyerne.  

Når bøtten er talt op, så gå tilbage til butikken og giv dem et diplom som tak for deres 
samarbejde. Der ligger en skabelon på vores hjemmeside under Tips og Inspiration, som er 
lige til at udfylde med beløbets størrelse. Giv dem desuden nogle foldere og SOS-NYT.

YDERLIGERE INFO

Herning lokalgruppe, Ulla Gasbjerg, 97 21 49 30, morgasbjerg@hotmail.com

Held og lykke!
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Alle lokalgruppens indbetalinger overføres til:

GIRONUMMER: 1119 9348
BANK: reg.nr. 4183 konto nr. 1119 9348

INDBETALINGER

http://www.sosbornebyerne.dk/frivillig/tips-og-inspiration

