STAND – planlegging og gjennomføring
En fin måte å profilere SOS-barnebyer på, er å stå på stand. Dette bør gjøres på steder hvor det
samles mye folk, f.eks. på kjøpesentre og i handlegater eller i forbindelse med andre arrangementer,
som by(dels)dager. Stand er enkelt å arrangere og effektivt i forhold til å gjøre SOS-barnebyer synlig.
Dere kan dele ut brosjyrer og snakke med folk om SOS-barnebyer. Det er også en arena der dere kan
både få inn bidrag til programmet frivilliggruppen støtter, og verve frivillige og faddere. En stand kan
kombineres med lotteri, lykkehjul, kakesalg, ansiktsmaling og mer.

PÅ STANDEN:
Hva bør du huske på før du skal stå på stand:
 Lag en plan; hva er målet med standen?
 Søk om tillatelse til å ha stand i god tid. Søknad sendes til politiet / kommunen / gårdeier /
senterleder.
 Stand på skolen; avklar med ledelsen om hvor du kan stå.
 Gå på befaring så du vet hvor du skal stå.
 Lag oversikt over hvem som bemanner standen.
 Kan dere låne bord, eller må dere ha med?
 Bestill materiell fra sekretariatet.
 Kom i god tid og sett opp standen med profilmateriell.
Forslag til utstyr:
 Frivillige bør ha t-skjorter, vester eller button med logo
 Banner og beachflagg eller roll-up
 Plakater
 Ballonger
 Brosjyrer (Om SOS-barnebyer, Engasjer deg, fadderverveskjema)
 Evt. brosjyre om lokalt innsamlingsmål
 SOS-magasin
 Evt. en eller flere innsamlingsbøsser
En enkel stand kan gjøres mer attraktiv og gi mer inntekter ved at den kombineres med lotteri,
salgsstand (f.eks julemarked) eller UngSOS stand med kakesalg. Andre ideer:
 Lykkehjul (Lån eller få laget et lykkehjul der hver snurr (f.eks 20,-) gir premie. Flest 3., noen 2.
og et par 1. premier.
 Auksjon av f.eks. et maleri av en lokal kunstner. Få noen til å donere et kunstverk.
 Solsikkedyrking eller plantelotteri. Man kan dyrke fram stiklinger, og lodde ut plantene. (Å
så solsikker er flott på våren; god omsorg til solsikken symbol på god omsorg til barn)








Ansiktsmaling. Særlig populært hos barn – dere kan få lange køer. To varianter; male
solsikker på kinnet, eller mer profesjonelle ansiktstegninger for de som er flinke med sminke.
Det finnes bøker med mønstre/forslag til ansiktstegninger.
Aktiviteter for barn, tegning, spørrekonkurranser og lignende
Salg av SOS-kort etc i forbindelse med større arrangement som konserter eller idrettsstevner.
Kakelotteri. Bak kaker og lodd ut. Dette bringer penger og gir oppmerksomhet. Vaffelsalg er
også alltid en suksess. (se også egen beskrivelse)
Bamsesykehus (se også egen beskrivelse)

Jobbe på standen
 Vær positiv og smil i stemmen.
 Husk at du også kommuniserer med kroppen.
 Ha øyekontakt og snakk tydelig
 Vis entusiasme – det smitter og skaper glede.
 Det er lettere å ta kontakt med en som står enn en som sitter (møtes på ”like fot”).
 Vær aktiv på standen.
 Gå også rundt og ta kontakt med folk, ikke bare vent på at de skal komme til deg.
 Unngå å stå med ryggen til og med armene i kors.

