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SOS Børnebyerne hjælper børn uanset nationalitet, kultur og religion, og vi

VELKOMMEN SOM
SOS-FADDER
Du har valgt at blive fadder for et barn eller en SOSbørneby. På vegne af børnene vil vi gerne sige tusind
tak for den uvurderlige hjælp, du dermed giver. Hos
SOS Børnebyerne vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at du
bliver glad for dit nye fadderskab.
Alle børn har ret til et kærligt hjem. Takket være din og
andre SOS-fadderes hjælp kan vi give forældreløse og
udsatte børn en tryg barndom i en SOS-børneby. Her
får børnene en familie, et kærligt hjem og en uddannelse. De bliver set, elsket og udfordret. Det kommer
der sunde og stærke børn ud af.
I dette hæfte kan du læse mere om, hvordan fadderskabet fungerer, hvad du kan forvente, hvilke mulig
heder du har, samt hvordan vi hjælper børnene. Du er
selvfølgelig også altid velkommen til at ringe eller

Venlig hilsen
SOS Børnebyerne
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skrive til os.

❱❱ DET GÅR DINE PENGE TIL
Dit fadderbidrag går til at give forældreløse og
udsatte børn et kærligt hjem, med alt hvad der skal
til for at sikre en tryg barndom. Fadderbidragene
bruges til at dække alle udgifter til børnenes
opvækst, inklusive skole og sundhedspleje.
Bidragene dækker også udgifter til at drive en
børneby samt løn til SOS-mødre og andre
ansatte i SOS-børnebyen.
Maksimalt går 10 procent af din støtte til administration. 90 procent går til arbejdet for børn i SOSbørnebyer og SOS-projekter, hvor størstedelen går
direkte til ”din” SOS-børneby – ”dit” SOS barn. Dit
bidrag er også med til at støtte SOS Børnebyernes
forebyggende arbejde til udsatte børn i lokal
områderne. På den måde er du som SOS-fadder
samtidig med til at bekæmpe fattigdom og forbedre
forholdene for udsatte børn og deres familier i
SOS-børnebyernes lokalområder. Din støtte er
med til at sikre, at så mange børn som muligt får
Foto: B. Neeleman

den nødvendige hjælp til at få en tryg barndom og
fremtid.
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OM AT VÆRE
FADDER
Som fadder for et barn er du med til at give et forældre-

❱❱ HVOR LÆNGE ER JEG FADDER?

løst eller udsat barn en tryg barndom med en familie, et

SOS Børnebyerne hjælper SOS-børnene, indtil de kan klare sig selv

kærligt hjem og en uddannelse. Det kommer der livsglade

socialt og økonomisk. Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når

og ressourcestærke mennesker ud af. Gennem fadder-

barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en

skabet støtter og følger du barnet gennem livet og på vej

uddannelse eller på anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog

en mod et uafhængigt voksenliv. Barnet oplever også, at

maks. til barnet er fyldt 23 år. Du får besked fra SOS Børnebyerne, når dit

der er mennesker på den anden side af kloden, som inte-

barn er klar til at klare sig selv. På det tidspunkt tilbyder vi dig et nyt

resserer sig for hans/hendes liv og udvikling.

fadderskab. Det er helt din egen beslutning, om du vil være fadder for et
nyt barn, eller om du vil stoppe som fadder. Støtter du en børneby, fort-

Som fadder for en SOS-børneby har du mulighed for at

sætter fadderskabet til du ikke længere har lyst eller mulighed for at støtte.

følge med i livet og i arbejdet for de forældreløse og udsatte børn, der bor i den SOS-børneby, du er fadder for.

Skulle det ske, at du må melde fra, vil SOS Børnebyerne aldrig af den

Du knyttes ikke til et enkelt barn, men er med til at gøre

grund lade barnet flytte ud af børnebyen. Derfor har hvert barn typisk

det muligt at drive børnebyen.

flere faddere. Et barn kan principielt have op til 15 faddere fra lande
rundt om i verden – ud fra, at alle udgifter skal dækkes. Ud over penge-

Gennem dit fadderskab er du også er med til at støtte

ne fra fadderne, finansieres udgifterne i mindre grad også af lokale bi-

vores forebyggende arbejde og dermed støtte, at udsatte

drag i det land, hvor børnene bor.

børn uden for børnebyerne også får mulighed for sundhedspleje og uddannelse.
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SOS Børnebyerne kæmper for børns rettigheder. Det gælder også børns ret til anonymitet og
privatliv. Hvis personlige oplysninger er kendt af

Foto: J. Lugtigheid

BARNETS PERSONLIGE OPLYSNINGER
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES

flere og for eksempel ligger på internettet, kan det
skade barnets muligheder for at få et normalt liv i
fremtiden.
Som fadder skal du derfor være opmærksom på,
at du ikke må offentligere personlige oplysninger
og billeder af dit fadderbarn ved for eksempel at
lægge et foto eller barnets personlige oplysninger
på sociale medier eller på en hjemmeside. Du må
selvfølgelig gerne vise billeder og fortælle om dit
fadderbarn til familie, venner og kollegaer.
SOS Børnebyernes regler er i overensstemmelse
med FN’s Børnekonvention, EU-lovgivning samt
den danske persondatalov. Du kan læse mere om,
hvordan vi beskytter børnene på
www.sosbornebyerne.dk/for-faddere/om-databeskyttelse
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Foto: Tony Lauge Madsen

HVAD ER EN SOS-BØRNEBY?
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Når et barn har mistet sine forældre, eller har forældre,
Foto: SOS - Dhaka, Sylhet

SÅDAN KOMMER
BØRNENE TIL
SOS-BØRNEBYEN

der ikke kan tage sig af barnet, henvender pårørende sig
til SOS Børnebyerne lokalt. Derefter tager det nationale
kontor i samarbejde med myndighederne og SOSbørnebyen stilling til, om barnet kan flytte ind i børnebyen.

Børnene lærer at tage ansvar og passe på

Nye børnebyer opføres løbende over

udsatte børn en familie, et kærligt hjem og

hinanden. Børnene får med alderen grad-

hele jorden, og hver dag kobles nye

en uddannelse, så de kan udvikle sig posi-

vist mere ansvar, og som teenagere flytter

SOS-børn sammen med faddere fra

tivt. Vi arbejder helhedsorienteret med det

de fleste ind i byens SOS-ungdomshuse,

hele verden. Børn og faddere matches

enkelte barns fysiske, følelsesmæssige og

hvor de forbereder sig på livet uden for

på SOS Børnebyernes internationale

sociale udvikling i børnebyerne.

børnebyen.

kontor i Østrig.

I hver SOS-børneby bor typisk 10-15 fami-

Gennem opsøgende arbejde hjælper vi

lier i hvert sit hjem. En familie består af en

udsatte børn og deres familier til at blive

SOS-mor og op til ti børn, hvoraf nogle er

mere robuste og selvforsørgende. Vi

biologiske søskende. Familien og hjemmet

prøver altid først at støtte familien og evt.

danner rammen om barnets opvækst.

føre børnene sammen med fjernere

Alle børn kommer i skole og får mulighed

slægtninge. Når det ikke lykkes, er

for at videreuddanne sig.

SOS-børnebyen et godt alternativ.

Foto: SOS - Dhaka, Sylhet

I en SOS-børneby får forældreløse og

Barnet får støtte af SOS Børnebyerne
frem til det som voksen kan klare sig

Jeg husker tydeligt den dag, hvor mine tre søstre og jeg flyttede ind i SOS-børnebyen. Nogle

selv. De fleste børn beholder kontakten

måneder efter lærte jeg at kalde min SOS-mor for ’mor.’ Det var svært, for jeg huskede tydeligt

til deres SOS-søskende, SOS-mor eller

min egen mor. I dag er min SOS-mor som en klippe for mig. Jeg kan ikke forestille mig livet

børnebyen som voksne.

Foto: Benno Neeleman

Ved ankomsten til SOS-børnebyen bliver barnet modtaget af sin
SOS-mor og sine nye SOS-søskende, som alle sammen bor
under samme tag – ligesom enhver anden familie. I SOS-børne

Foto: SOS Børnebyerne

uden hende. Monica Lienhart, 60 år, tidligere SOS-barn i verdens første SOS-børneby i Østrig.

byen lever barnet et helt almindeligt liv med leg, spil, skole,
lektier og masser af kærlighed.
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KONTAKT, BREVE OG BESØG

❱❱ D
 ET MODTAGER DU SOM
SOS-FADDER
Et væsentlig element af at være fadder er den løbende rapportering,
du modtager om dit SOS-barn eller din børneby.
Du får:

❱❱	En velkomstmappe. Hvis du er fadder for et SOS-barn, modtager du
et foto og en kort beskrivelse af barnet. Du får også informationer om
børnebyen og landet, barnet bor i. Hvis du er fadder for en
SOS-børneby, får du et foto og en beskrivelse af din børneby,
samt information om landet hvori børnebyen ligger.

❱❱	Et velkomstbrev direkte fra SOS-børnebyen.
❱❱	To årlige rapporter, så du som fadder løbende kan følge med i,
hvordan det går med dit SOS-barn eller din SOS-børneby.
Sommerrapporten kommer i perioden juni til august. Her kan du læse
nyt om dit SOS-barn, eller nyt som børnebyen, hvis du er børnebyfadder. Vinterrapporten kommer i perioden november til januar. Den
giver nyt fra børnebyen. Med rapporten får du også et opdaterede foto
af dit barn, eller din SOS-børneby, hvis du er børnebyfadder.

❱❱	Direkte besked, hvis der sker noget særligt i relation til dit SOS-barn
eller SOS-børneby – typisk per e-mail, hvis vi har den.

❱❱	Fire gange om året får du vores magasin SOS Børneliv, hvor du kan
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Foto: R. Fleischanderl

læse om vores arbejde i hele verden og ikke mindst om den forskel,
som du er med til at gøre.

❱❱	Løbende nyheder, informationer og tilbud fra SOS Børnebyerne.

❱❱ KAN JEG SKRIVE TIL
MIT FADDERBARN?

du huske, at dit fadderbarn er fra en an-

matisk svar fra dit SOS-barn, når du har

den kultur end din egen og bor i lande,

sendt et brev eller en pakke. Husk, at hvert

Du kan sagtens skrive breve til dit fadder-

som er fattigere end Danmark. Fortæl

barn har flere faddere, så det kan være en

barn eller til SOS-børnebyen, men det er

om ting, barnet kan forholde sig til, for

uoverskuelig opgave at skrive til alle. Des-

på ingen måde et krav. Barnet er ikke for-

eksempel:

uden falder det ikke alle børn lige naturligt
at skrive breve. Du hører under alle om-

pligtet til at skrive, og det er du heller ikke.
Vejret. Et billede af et vinterlandskab

stændigheder nyt fra børnebyen mindst to

derbarn eller -by, skal det være på et af de

med sne gør stort indtryk på børn i

gange om året.

sprog, som er angivet i den beskrivelse,

Afrikaeller Asien.

Hvis du vælger at skrive et brev til dit fad-

som du modtager, når du får oplysningerne

❱❱

❱❱

Skolegang. Alle SOS-børn kender til

om fadderskabet. Her står også adressen,

lektier, leg i skolegården og klasse

Husk at give besked, hvis du flytter eller

du skal skrive til. Du skriver til landets

kammerater.

ændrer e-mail adresse. Ellers kan vi

Familiemedlemmer, fødselsdage og

ikke sende nyt om dit fadderskab til dig.

nationale SOS-kontor, så du skal huske at
angive både barnets navn og id-nummer

❱❱

traditioner.
Det er ikke en god ide at sende fadderbar-

Brevene bliver som regel oversat til lokal-

net pakker. De fleste SOS-børnebyer ligger

sproget på det nationale kontor. Derfor let-

i lande, hvor den lokale postservice funge-

ter det arbejdet for de lokale medarbejdere,

rer dårligt. Mange pakker forsvinder, og

hvis brevene er korte og skrevet med

SOS Børnebyerne må tit betale toldafgifter,

almindelige ord og vendinger.

som overskrider pakkens værdi.

Mange faddere kan godt lide at sende

Send hellere småting, der kan være i en

breve, fotos, børnetegninger eller postkort

almindelig kuvert: Klistermærker, hårspæn-

til deres SOS-barn, og børnene er glade

der, malebøger, farveblyanter, osv. Vedlæg

for at modtage post. Når du skriver, skal

aldrig penge eller checks! Du får ikke auto-

Foto: R. Winkler

samt børnebyens navn øverst i brevet.
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❱❱ KAN JEG BESØGE SOS-BØRNEBYEN?

MANGE FADDERE VIL

GERNE SELV OPLEVE EN
SOS-BØRNEBY OG MØDE
DERES FADDERBARN.

vil besøge. Adressen står på dine fadderskabspapirer. Når børnebyen ved, at du
kommer, kan de sørge for, at fadderbarnet er
hjemme den dag, du besøger børnebyen. De
ansatte kan også hjælpe med at oversætte.

Fadderbesøg vækker stor glæde hos børnene og er en dejlig afveksling i den dag-

Et besøg i børnebyen varer typisk et par

lige rutine. Alligevel er det ind i mellem

timer, og det er ikke muligt at overnatte i

nødvendigt at begrænse antallet af gæster

børnebyen. Vær opmærksom på, at du ikke

i børnebyerne for at sikre en rolig hverdag.

må invitere fadderbørn eller andre børn fra

Vi kan derfor ikke love, at det er muligt at

børnebyen med på ture alene. Det er ikke

besøge SOS-børnebyen på et bestemt

muligt for børnebyens ansatte at hjælpe

tidspunkt, men i langt de fleste tilfælde

faddere med planlægningen af deres op-

lykkes det, og mange faddere får store

hold i området eller være med på udflugter.

oplevelser med hjem.
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Foto: Hilary Atkins

Hvis du ønsker at tage en gave med,
SOS Børnebyernes personale gør deres

anbefaler vi, at du tager små gaver med til

bedste for at tage sig af gæster, så besøget

alle børnene i SOS-familien, for eksempel

bliver en god oplevelse. Derfor skal du

balloner, kuglepenne, skoleblokke eller

mindst fire uger før besøget informere det

små stykker legetøj. På den måde føler

nationale SOS-børneby kontor i det land, du

ingen børn sig udenfor.

ØKONOMI

Da vi skulle til at gå, holdt Maria mig i
hånden, og jeg spurgte hende, om hun
ville være min ven. Hun svarede med det

Foto: J. Lugtigheid

samme, at det ville hun gerne. Så lovede
jeg at skrive breve til hende. Besøget var
feriens absolutte højdepunkt,” siger Lise
Moth, som på en rejse til Guatemala
besøgte sit fadderbarn Maria.

❱❱ SÅDAN INDBETALER DU DIN STØTTE

Det er nemmest for dig at tilmelde dine fad-

 inge til os på 33 73 02 33 og oplyse
❱❱ R

derskabsbidrag til Betalingsservice. Ved at

dit CPR-nr., reg.nr. og kontonr.

Det er ikke muligt

bruge Betalingsservice overføres pengene

Så tilmelder vi dig.

at få dit fadder-

automatisk, og der er ingen gebyrer.

barn på besøgi

Betalingsservice giver også mindre admini-

Danmark. Det koster

stration hos os, fordi alt sker automatisk.

mange penge, og det går ud over alle

 u kan også tilmelde dig på
❱❱ D
www.sosbornebyerne.dk/tilmeld-bs
Du kan også betale på anden vis:

de andre børn og personale i børne-

Sådan kan du tilmelde dine fadderskabs

byen, når en SOS-medarbejder skal

bidrag til Betalingsservice:

❱❱

ledsage et barn på en lang rejse. En
rejse til Danmark kan også være et

Benytte gironr.: 951-5100. Husk at
skrivedit navn og/eller SOS-nr. på

❱❱ T ilmelde dig via din bank:

girokorteteller i bemærkningsfeltet.

voldsomt kulturchok for et barn, der er

PBS-nr.: 03602559,

født og opvokset under helt andre om-

debitorgruppe: 00001

9515100. Husk at skrive dit navn og/eller

stændigheder i et udviklingsland.

samt dit SOS-nummer.

SOS-nr. på overførslen.

❱❱

Benytte netbank reg.nr.: 4183 kontonr.:
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❱❱ OPSPARING TIL FREMTIDEN
Mange faddere vil gerne give et ekstra beløb til højtider eller fødsels

❱❱ SÅDAN TRÆKKER DU
STØTTEN FRA I SKAT

dag. Hvis du sender ekstra penge til dit fadderbarn, sættes beløbet

SOS Børnebyerne er godkendt af myndighederne iht.

ind på en særlig opsparingskonto – en slags børneopsparing.

Ligningslovens § 8A og det betyder, at du kan trække dit bidrag til SOS

Pengene bliver udbetalt til det unge barn, når han eller hun forlader

Børnebyerne fra i skat. Du kan finde aktuelle regler og beløbsgrænser

børnebyen. En opsparing er med til at give den unge en god start på

på www.skat.dk. Du får dit skattefradrag helt automatisk, hvis vi har dit

voksenlivet, og pengene bliver typisk brugt til at læse videre, købe en

CPR-nummer. Har vi ikke dit CPR-nummer, kan du oplyse det på

bolig, et stykke jord, eller et værksted. Er du fadder for en SOS-

www.sosbornebyerne.dk/fradrag eller kontakte os direkte.

børneby, kan du også vælge at give byen en opsparing. Pengene
kommer alle børn i byen til gode. De går for eksempel til vedlige
holdelse af familiehuse, en ny legeplads eller fælles aktiviteter for
børnene. Al opsparing går ubeskåret til barnet eller SOS-børnebyen.

❱❱ BLIV FRIVILLIG ELLER FØLG
SOS BØRNEBYERNE PÅ FACEBOOK
Over det meste af landet har SOS Børnebyerne lokalgrupper og a
 ndre

Ikke alle faddere sender penge til deres fadderbarn. Derfor hjælper

aktive, som bruger lidt af deres tid på at arbejde for forældreløse og ud-

SOS-børnebyen de børn, som ikke har en SOS-opsparing med at

satte børn. Vi har også brug for dig! Læs mere om, hvilke muligheder du

etablere sig, når de flytter hjemmefra. På den måde sikrer vi, at ingen

har for at være frivillig hos SOS Børnebyerne på

af børnene føler sig forbigået. Af samme årsag sørger SOS-mødrene

www.sosbornebyerne.dk/frivillig

for, at alle børn får en gave til fødselsdag eller andre mærkedage.
Gaverne køber barnets SOS-mor for husholdningspengene.

Du kan også følge SOS Børnebyerne
på Facebook. Her deler vi nyheder og
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Hvis du ønsker at give dit fadderbarn eller din børneby en opspa-

erfaringer, ligesom faddere stiller

ring, kan du tilmelde dig på www.sosbørnebyerne.dk/opsparing eller

spørgsmål til hinanden eller til SOS

indbetale dit bidrag på en konto med reg.nr. 4183 og kontonummer:

Børnebyerne. Find os på

253-0996.

www.facebook.com/sosbornebyerne

❱❱ SÅDAN NÅR PENGENE FREM
Når SOS Børnebyerne i Danmark modtager dit fadderskabsbidrag, opfatter vi det som en tillidserklæring, som vi skal leve op
til. Vi er omkostningsbevidste og har en målsætning om at holde
administrationsomkostningerne på højst ti procent. Administration er nødvendig for at sikre, at pengene når frem, og at faddere
og andre bidragydere får de informationer, de har brug for.
SOS Børnebyerne følger de bidrag, der går til børnene. Vi ved
konkret, hvilke penge der går til den enkelte børneby og det
enkelte familieprogram. Hver indsats har detaljerede budgetter.
SOS Børnebyerne Danmark offentliggør hvert år et regnskab
for det forgangne år, og både i Danmark og i alle andre lande
benytter SOS Børnebyerne internationalt godkendte revisorer.
Du kan til enhver tid gå ind på www.sosbørnebyerne.dk og læse
årsberetninger med tal fra de foregående år. Nøgletal offentlig-

Foto: R. Fleischanderl

gøres også i bladet SOS Børneliv.
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WWW.SOSBØRNEBYERNE.DK

Et kærligt hjem til alle børn

SOS Børnebyerne

❱❱ SOS BØRNEBYERNES VISION:

Amerikavej 15C, 2.sal

Alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem

1756 København V

kærlighed og tryghed – i en verden, der respekterer barnets rettigheder.

Tlf.: 33 73 02 33

❱❱ SOS BØRNEBYERNES MISSION:

Fredag kl. 9.00-15.00
E-mail: info@sosbornebyerne.dk
www.sosbørnebyerne.dk
Skriv dit SOS-nummer her,
så har du det ved hånden,
når du kontakter os:

SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn en tryg
barndom – med en familie, et kærligt hjem og en uddannelse. Vi giver børnene
et fundament, de kan bygge deres fremtid på.
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