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“ Overalt i verden taler SOS 
Børnebyerne børnenes 
sag og arbejder for deres 
rettigheder. Derfor hjælper 
vi børn på flugt over hele 
verden.

ÅRSBERETNING

2015
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86.000 børn og unge uden 
forældreomsorg får en tryg opvækst i en 
SOS-familie

467.000 børn og voksne i udsatte 
familier får hjælp til uddannelse og et 
erhverv i et SOS-familieprogram

På verdensplan hjælper SOS Børnebyerne 
550.000 børn og voksne til et trygt 
familieliv

SÅ MANGE 
HJÆLPER VI
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SÅ UDBREDT ER 
SOS BØRNEBYERNE

BØRNEHAVER238

BØRNEBYER573

SOCIALCENTRE149

SKOLER180

FAMILIEPROGRAMMER542

LÆGEKLINIKKER76

TEKNISKE SKOLER63
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31. JANUAR: Stop børnearbejde 
i Cambodja
I Cambodja tvinger fattigdom hvert år tusinder af børn 
i børnearbejde. Tiårige Tei arbejder hver dag på los-
sepladsen i byen Battambang i stedet for at gå i skole. 
Med pengene fra Danmarks Indsamling i 2015 starter 
SOS Børnebyerne et nyt projekt, der skal hjælpe 400 
fattige familier med at give deres børn en barndom 
uden arbejde og udnyttelse.

25. APRIL: Hurtig hjælp til 
Nepals børn
SOS Børnebyerne sætter ind med nødhjælp til de 
mange børn, der har mistet deres forældre under jord-
skælvet i Nepal. 25 børnevenlige områder bliver etab-
leret for at give børn et trygt opholdssted. Det lykkes 
at genforene mange børn med slægtninge, mens 39 
forældreløse børn får en ny familie i en af Nepals ti 
børnebyer. SOS Børnebyerne hjælper også med at 
genopbygge 12 skoler.

10. MAJ: SOS Børnebyernes 
første landsindsamling
På mors dag går flere end 4.258 danskere på gaden 
for at samle ind til SOS Børnebyerne. Det er den 
første landsindsamling i organisationens historie, 
og resultatet er overvældende: 5,5 millioner kr. SOS 
Børnebyernes direktør, Paula Guillet de Monthoux, 
sender en stor tak til danskerne: ”Vi er overvældede.”

13. MARTS: Børnefamilier på 
flugt får hjælp
150.000 børn i Ukraine er flygtet fra deres hjem på 
grund af borgerkrigen med prorussiske separatister i 
den østlige del af landet. SOS Børnebyerne er én af 
få hjælpeorganisationer i området og øger igennem 
hele 2015 hjælpen til de internt fordrevne og økono-
misk og socialt udsatte børnefamilier. 

10. MAJ: Hæder til Prinsesse 
Benedikte
I to årtier har Prinsesse Benedikte været en dedikeret 
og utrættelig protektor for SOS Børnebyerne. Derfor 
modtager hun årets familiepris, som bestyrelsesfor-
mand Lars Munch og administrerende direktør Paula 
Guillet de Monthoux tropper op med på Amalienborg.

27. JULI: Opråb til verdens 
ledere
SOS Børnebyerne er aktiv i processen omkring de 
nye verdensmål, som FN vedtager i efteråret 2015. 
De ambitiøse mål skal blandt andet udrydde fattigdom 
og sult inden 2030 og sikre en bæredygtig udvikling 
af verden. SOS Børnebyerne frygter, at de svageste 
børn bliver glemt, hvis ikke de nævnes specifikt i de 
vigtige dokumenter, og deltager derfor i møder over 
hele verden – fra Addis Abeba i Etiopien til New York 
i USA.

4. NOVEMBER: Unge danskere 
hjælper unge i Somaliland
Tusindvis af gymnasie- og efterskoleelever trak i ar-
bejdstøjet for Operation Dagsværk, der i 2015 støtter 
SOS Børnebyernes arbejde blandt unge i Somaliland. 
Undertrykkelse, diskrimination og tvangsægteskaber 
er en del af hverdagen i det fattige østafrikanske land. 
SOS Børnebyernes projekt vil give 15.000 gymna-
sieelever i Somaliland viden og redskaber til at forme 
deres egen fremtid.

1. DECEMBER: Omvendt 
Julekalender sætter rekord
Flere end 19.700 danske skoleelever over hele 
landet bruger december på samle penge ind til SOS 
Børnebyerne. Hver dag åbner børnene en låge og får 
en videofortælling om et forældreløst eller udsat barn 
i verden. Den omvendte julekalender handler om at 
give i en måned præget af tanker om at få – og den 
tanke støtter mange skoler, børn og forældre op om.

4. OKTOBER: SOS-frivillige har 
succes med gallashow
Frivillige fra SOS Børnebyernes lokalgruppe i 
Gentofte får skuespillere, balletdansere, operasange-
re og musikere til at stille gratis op til et galleshow på 
Bellevue Teater, der ’donerer’ deres sal denne aften. 
Showet gav over 100.000 kroner til hjælpearbejdet i 
det jordskælvsramte Nepal.

20. SEPTEMBER: ECCO 
Walkathon snører skoene 
Traditionen tro møder københavnerne talstærkt op, da 
den første af årets ECCO Walkathon sætter i gang. 
SOS-ambassadør Jacob Riising er en veloplagt vært 
ved arrangementet, der rejser 775.000 kr. til SOS 
Børnebyerne og Hjerteforeningen. Senere på efter-
året støtter danskerne med fødderne i både Odense, 
Kolding og Aalborg.

8. SEPTEMBER: Borgerkrigen i 
Syrien rammer Europa
I løbet af efteråret 2015 begynder tusindevis af flygt-
ninge fra borgerkrigen i Syrien at vandre op gennem 
Europa. SOS Børnebyerne begynder indsamlingen 
’Børn på flugt’, der skal hjælpe i Syrien og nærom-
råderne, hvor SOS Børnebyerne blandt andet driver 
børnebyer, børnevenlige områder og hjem for uled-
sagede børn og unge. I flere vesteuropæiske lande 
tager lokale børnebyer også uledsagede flygtninge til 
sig, flygtningefamilier i transitlejre i Østeuropa modta-
ger nødhjælp.

10. JANUAR: Jordskælvet gav 
Patrick en ny familie.
Ny børneby åbner i Haiti fem år efter det altødelæg-
gende jordskælv i 2012, hvor over 300.000 menne-
sker mistede livet. Den nye børneby i Les Cayes har 
plads til 140 forældreløse og udsatte børn. Børnene 
har indtil nu boet i landets to øvrige børnebyer.

Højdepunkter i 2015
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Faddere, faste bidragsydere og gaver til børn 1

Fonde, virksomheder og større bidragsydere 18,7 mio.kr

Arv og testamente 24,3 mio.kr

Enkeltdonationer 55,6 mio.kr

Offentlig støtte 2,6 mio.kr

Danida-midler 6,8 mio.kr

Finansielle indtægter 2,5 mio.kr

Enkeltdonationer

Arv og testamente

Danidamidler

Faddere og faste 
bidragsydere 

50,3%

3,0%

1,2%
1,2%

25,0%

8,4%

10,9%

Finansielle indtægter
Offentlig støtte

Fonde og 
virksomheder

HER KOM 
STØTTEN FRA
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DET GIK
PENGENE TIL

Formålsbestemt arbejde i  Danmark

Internationalt kontingent

Administration

Omkostninger til 
indsamlingsaktiviteter

Overført til grundkapital

Drifts- og projektstøtte

Fadderskabsstøtte
35,7%

35,8%

16,8%

5,8% 4,4%

1,4%

0,1%
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Tak for støtten
4. januar 2016 tiltrådte Mads Klæstrup Kristensen 
som ny direktør for SOS Børnebyerne. Han har stor 
erfaring inden for fundraising og humanitært arbejde 
og kom fra en stilling som kommunikationschef og 
tidligere indsamlingschef hos Folkekirkens Nødhjælp. 

”SOS Børnebyerne har en imponerende stor folkelig 
opbakning, med mange faddere, frivillige og gode 
partnere. Igennem de senere år har organisationen 
udviklet sig på mange områder, og det er en udvik-
ling, jeg meget gerne vil bidrage til fortsætter,” siger 
Mads Klæstrup Kristensen.

”Nogle taler om et Danmark, der er sig selv nok. Og 
som lukker sig om sig selv. Sådan ser Danmark ikke 
ud her fra SOS Børnebyerne. Her oplever jeg hver 
dag, hvordan flere og flere danskere, både som pri-
vatpersoner og gennem deres virksomhed, vælger 
at træde til og gøre en reel forskel. Aldrig har vi haft 
så mange at takke,” siger Mads Klæstrup Kristensen, 
der få måneder efter sin tiltrædelse kunne takke for 
det bedste årsregnskab i SOS Børnebyernes historie:

”2015 blev et rekordår for SOS Børnebyerne med en 
markant fremgang i forhold til 2014, hvor vi samle-
de 189 millioner ind. I 2015 blev det til 222 millioner, 
vores bedste indsamlingsresultat nogensinde. Vækst 
er ikke interessant i sig selv. Men den er afgørende 
for det mål, vi har sat os om at hjælpe flere børn.”

Mads Klæstrup Kristensen afløste SOS 
Børnebyernes tidligere direktør Paula Guillet de 
Monthoux, der i efteråret 2015 blev hentet tilbage 
til sit hjemland Sverige for at tiltræde som general-
sekretær i World Childhood Foundation, stiftet af 
Dronning Silvia.

Raheme Chingunga har fået hjælp til 
at få sin 11-årige søn Samson i skole 

for første gang. Læs hvordan Raheme 
og hendes børn får hjælp til at skabe et 

bedre liv. Foto: Jens Honoré.
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SÅDAN FORDELES 
STØTTEN

BØRNEBYER. Forældreløse børn, og børn som 
af andre årsager ikke har voksne, som kan tage 
sig af dem, kan få et kærligt hjem i en SOS-
familie. Her vokser barnet op med søskende, 
som er i samme situation. En SOS-mor eller et 
SOS-ægtepar bliver barnets nye forældre. 

FAMILIEPROGRAMMER. I fattige og socialt ud-
satte familier, hvor der er fare for, at familien bryder 
sammen og børn efterlades alene, arbejder vi fore-
byggende. Vi styrker familiernes evne til at forsørge 
sig selv og drage omsorg for deres børn gennem 
familieprogrammer, der bl.a. tilbyder iværksætterkur-
ser, spare-låne-grupper og træning i forældreevner.

NØDHJÆLP. Børn er de svageste ofre, når krig 
og naturkatastrofer rammer. SOS Børnebyernes 
nødhjælpsindsatser er koncentreret om at be-
skytte børn og mødre, sikre deres overlevelse og 
børns ret til uddannelse. Det gør vi bl.a. ved at 
oprette børnevenlige områder, uddele nødhjælp 
og genforene børn med familie og slægtninge.  

50%
Børnebyer, ungdomshuse,

børnehaver, skoler m.m.

30%
Familieprogrammer

(inkl. socialcentre og lægeklinikker)

12%
Nødhjælp

8%
Andet 

Læs mere
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Somaliland

Laos
Cambodja

Etiopien

Kenya
Rwanda

Zanzibar
Tanzania

SOS Børnebyerne Her arbejder SOS Børnebyerne globalt SOS BØRNEBYERNE
PÅ VERDENSPLAN

Mest støttede lande Lande, der har modtaget flest penge, inkl. 
fadderskabsbidrag.

Prioritetslande Her ligger børnebyer og programmer, som SOS 
Børnebyerne Danmark havde finansieringsansvar for i 2015
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Afrika
Lande med over 1.000 danske fad-
dere: Tanzania, Etiopien, Kenya, 
Rwanda, Burundi, Botswana.

5%
17%28%

50%

Asien
Lande med over 1.000 danske 
faddere: Nepal, Cambodja, Indien, 
Laos.

Syd- og 
Latinamerika
Lande med over 1.000 danske 
faddere: Peru.

Europa og
Mellemøsten

SOS-FADDEREN 
SIKRER DEN LANGSIGTEDE HJÆLP
De mange danskere, som støtter et barn eller en børneby, hjælper langsigtet for at give børn en tryg opvækst, en uddannelse 
og muligheden for at udvikle sig til sunde og selvstændige voksne. I 2015 var der 44.000 danske fadderskaber fordelt på bør-
nebyer over hele verden. 7.500 danskere har desuden valgt at støtte SOS Børnebyerne med et fast månedligt beløb.

Sådan er danskernes SOS-fadderskaber fordelt
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3 NYE 
SOS-AMBASSADØRER
SOS-ambassadører fremmer frivilligt og ulønnet SOS Børnebyernes arbejde igennem medieoptræden 
eller via deres netværk. I 2015 blev Chris Minh Doky, Hella Joof og Nikolaj Koppel ambassadører.

“ Hvis man kan hjælpe, så skal 
man hjælpe.”

 
Chris Minh Doky, musiker

“ Børnene opfatter SOS-moren, 
som deres rigtige mor.”

 
Nikolaj Koppel, tv-vært

“ De her børn kommer til at 
gøre noget godt.”  

 
Hella Joof, skuespiller, forfatter mm.

Læs mere om SOS 
Børnebyernes 
ambassadører her
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Musik kan samle mennesker på tværs af sprog og kultur. Remee 
med sit fadderbarn Rei i børnebyen i Nairobi, Kenya.  
Foto: Jens Honoré.

REMEE’S PROJEKT
I efteråret 2014 blev Remee SOS-ambassadør og 
besøgte da SOS-børnebyen i Nairobi i Kenya. I løbet 
af 2015 har Remee engageret sig personligt i at ind-
samle penge til børnebyen i Nairobi og børn og unge 
det omkringliggende slumkvarter. Fundraisning finder 
sted gennem indsamling i Remees private netværk 
af musikere, forretningsfolk, og indsamlingerne sker i 
form af f.eks. charity events, middage og auktioner.

Remee har sammen med SOS Børnebyerne udvalgt 
fem projekter i børnebyen, som han arbejder på at 
finansiere gennem fundraising. Alle projekterne har 
til formål at udvikle og styrke børn og unges talent-
udvikling, selvværd og selvtillid. I oktober 2015 rea-
liserede Remee det første projekt – en musikskole. 
Virksomheden EM Nordic donerede musikinstrumen-
terne, og Remee skaffede gennem et charity event 
midler til at ansætte en musiklærer. 

Blandt Remees øvrige projekter er renovering af fod-
bold- og basketball-bane, renovering og modernise-
ring af biblioteket i børnebyen, renovering og støtte 
til undervisning samt opførelsen af et biogas-center, 
der vil forbedre adgangen til rent vand og toiletter i 
Nairobis slumkvarter.
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PRISVINDENDE 
PARTNERSKABER

SIEMENS ENGAGERER SINE MEDARBEJDERE I CSR-PROJEKT

12-årige Hamida har en helt særlig relation til Siemens. Hun bor i et af de huse i 
SOS-børnebyen på Zanzibar, som Siemens er ved at renovere. 

SOLAR-MEDARBEJDER INSTALLERER SOLCELLEANLÆG
Solar-koncernen er med til at energi-renovere en hel børneby og sendte en med-
arbejder til Zanzibar.

Gennem et partnerskaber med SOS Børnebyerne øger danske virksomheder medarbejder- 
engagementet, styrker kundeloyaliteten og forbedrer virksomhedens omdømme. Samtidig er 
de med til at hjælpe udsatte børn til et bedre liv. CSR-partnerskab mellem Siemens Danmark, 
Solar-Group og Ingeniører uden grænser vandt CSR Partnership Prize 2015. 
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MOD DE NYE 
VERDENSMÅL

I september 2015 vedtog verdens lande 17 ny mål for verdens udvikling frem 
mod 2030 – på engelsk kaldet Sustainable Development Goals (SDG). SOS 
Børnebyerne var internationalt dybt engagereret i at påvirke udarbejdelsen af de 
ny verdensmål. Blandt andet ved at oprette et panel af unge over hele verden, 
som gav input til verdens beslutningstagere i FN’s hovedkvarter.

Målet var at sikre, at de nye verdensmål inddrog de svageste børns – de ud-
sattes og de forældreløses - rettigheder. Frem mod 2030 arbejder SOS 
Børnebyerne målrettet på at hjælpe med at nå  følgende mål: 1 Afskaf fattigdom, 4 
Kvalitetsuddannelse,8 Anstændige job og økonomisk vækst, 10 Reducer ulighed, 
16 Fred og refærdighed, 17 Globale partnerskaber.
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Seks ud af ti mennesker i Rwanda lever i ekstrem 
fattigdom. SOS Børnebyerne hjælper udsatte familier 

ved at sikre adgang til medicin, uddannelse og job. 
Foto: Lars Just.

Forbedring af  børns 
rettigheder
Overalt i verden søger SOS Børnebyerne at påvirke 
lovgivning og praksis, så børns rettigheder sikres 
og varetages i henhold til FN’s Børnekonvention.  
Konventionen giver alle børn ret til et værdigt liv 
med adgang til sundhed, uddannelse, beskyttelse 
og medbestemmelse. I 2015 fik SOS Børnebyernes 
advocacy-arbejde et løft med en CISU-bevilling på 5 
millioner kroner til et rettighedsprojekt på 130 skoler i 
Rwanda.

Gennem advocacy og børnerettighedsgrupper i 
Rwanda, Somaliland, Zanzibar og Kenya bevidstgør 
SOS Børnebyerne børn og forældre om deres ret-
tigheder. Samarbejde med lokale organisationer er 
samtidig med til at lægge pres på myndighederne, så 
de lever op til de forpligtelser, de har i forhold til for-
ældreløse og udsatte børns rettigheder.

Læs mere om de 
CISU-støttede 
projekter her
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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.sosbornebyerne.dk

Følg med i vores arbejde på

Telefon- og kontortid

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00


