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Når mennesker gjør mer enn hva
som kan ventes av dem, vil det gode
i verden vokse.
Hermann Gmeiner, SOS-barnebyers grunnlegger
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Om SOS-barnebyer

HVEM VI ER
SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vår visjon er at alle
barn hører til i en familie og utvikler seg med omsorg, respekt og trygghet. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen
barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 133 land og territorier over hele verden. Målet er
at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt.

HVEM VI HJELPER
SOS-barnebyer hjelper de barna i verden som er mest sårbare – foreldreløse barn og barn uten trygghet og omsorg i en
familie. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og vi gir barn som trenger det et nytt
hjem i en SOS-barneby. Barnets beste ligger til grunn for alt vårt arbeid.

HVORDAN VI HJELPER
Stabile relasjoner og et trygt hjem er essensielt for barns fysiske og psykiske utvikling, og dermed en forutsetning for
bærekraftig utvikling. SOS-barnebyer bidrar til:
Å styrke familier i krise. Familieprogrammene tilpasses hver enkelt familie og situasjonen på stedet, slik at
f amiliene selv kan gi barna sine god omsorg. Programmene innebærer blant annet å stimulere til inntektsskapende arbeid,
gi helse- og ernæringshjelp, tilby kvalitativt godt skoletilbud og yrkesutdanning og å styrke selvfølelse og omsorgsevne
hos foreldre, blant annet gjennom veiledning og nettverk.
Å gi barn god, alternativ omsorg. Dette handler om å gi barn som trenger det en ny familie, der de kan få

kjærlighet og tilhørighet. SOS-barnebyene jobber i tråd med internasjonale retningslinjer for alternativ omsorg, og gir et
langsiktig omsorgstilbud. SOS-barnebyer jobber for retten til å vokse opp med søsken og motarbeider stigmatisering og
diskriminering. Vi gir barn traumebehandling og kjemper for barns mulighet til å delta og til å bli hørt. I krisesituasjoner,
krig og naturkatastrofer er vår viktigste oppgave å gi omsorg og beskyttelse til barn som er alene.

Å styrke samfunnet. Nasjonale og lokale myndigheter skal være et sikkerhetsnett for barn uten tilfredsstillende

omsorg. Gjennom rettighetsarbeid jobber SOS-barnebyer med å etablere gode standarder, rammebetingelser og godt lovverk for barn. Det jobbes også med å få på plass gode systemer for håndheving av disse rettighetene og for god utdanning
av fagpersoner. SOS-barnebyer etablerer egne skoler og helsetjenester for lokalbefolkningen og støtter utviklingen av
lokale tilbud.

Her er en grafisk fremstilling av aktivitetsregnskapet per 31.12.2012. Anskaffelse av midler står fremstilt til venstre
og forbruk av midler til høyre.

HVA PENGENE BRUKES TIL

hvor pengene kommer fra

Fadderbidrag 58 %

%

1%

Andre innsamlede
midler og gaver 30 %

Inntektsskapende
aktiviteter 5 %
Tilskudd 5 %
Finansinntekter 2 %

Til internasjonale program 74 %

Til nasjonale program 4 %
Administrasjons
kostnader 1 %

Til annen formålskapital 1 %
Kostnader til anskaffelse
av midler 20 %

TIL INTERNASJON... 73 %

SOS-barnebyer årsrapport 2012

Foto: A. Samara

Foto: Sos-barnebyer

året 2012

Daglige brudd på barns rettigheter i Syria

Gjenoppbygging gir resultater

En ny SOS-barneby i Norge?

«Til minne om Emil»

Siddhartha Kaul – ny president

Tidenes artistgalla

Antallet elever ved SOS-skolen i Port au Prince, Haiti, ble
mer enn doblet etter jordskjelvet i 2010. En utvidelse og
opprusting av skolen sikrer nå 1330 elever et barne- og
ungdomsskoletilbud. – God utdanning er viktig fordi dette
gir barn muligheter for fremtiden, sa Francis Faroutine i
SOS-barnebyer Haiti under åpningen av de nye skole
lokalene. En ny SOS-barneby er også under bygging i
Haiti.
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Situasjonen for barn i Syria er verre enn i de fleste andre
konflikter, fastslår FN. I tillegg til å bli rammet av vold
og krigshandlinger, opplever barna å bli skilt fra familien
sin. Mange må leve på flukt og må avbryte skolegangen.
SOS-barnebyer jobber for å beskytte barna i landets
SOS-barnebyer og sørger for livsviktig nødhjelp til barn
og familier på flukt.

På et av familiehusene i SOS-barnebyen i Juliaca i Peru
henger det en plakett med innskriften «Til minne om Emil».
Emil Okkenhaug ble drept på Utøya, 15 år gammel. Den
2. november var familien hans i Peru for å markere det som
skulle vært Emils 17-årsdag. Emil var SOS-fadder og familien
ønsket at hans engasjement skulle leve videre. Minnegaver
fra begravelsen, og et lokalt engasjement, resulterte i et
bidrag på 350 000 kroner til SOS-barnebyen i Juliaca i Peru.
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12 østlandskommuner ble inviterte til dialog om etablering
av en ny SOS-barneby i Norge. Hensikten er å dekke et
behov for fosterhjem til søsken, og å jobbe forebyggende
gjennom familieprogrammer for å forhindre at barn må
flytte fra familien eller fosterhjemmet sitt. I tillegg bidrar
SOS-barnebyer for barn i Norge til å sette økt og sårt
trengt nasjonalt fokus på verdier i barneomsorgen, blant
annet på verdien av å vokse opp sammen med søsken.

– I dårlige tider er det alltid de landene som i utgangspunktet er verst stilt som blir hardest rammet. Vi må huske
at majoriteten av våre barn og unge lever i nettopp disse
landene. Sammen skal vi strekke oss for å gjøre det som
er mulig for å skape trygge hjem for én million barn før
utgangen av dette tiåret, sa Siddhartha Kaul i sin første
tale som president i SOS Children’s Villages International.

Hele 17 800 nye SOS-faddere meldte seg i forbindelse
med TV 2s Artistgalla for SOS-barnebyer 15. desember.
Generalsekretær i SOS-barnebyer Svein Grønnern var stolt
og takknemlig over den enorme responsen. – Fadderne er
selve fundamentet for SOS-barnebyers arbeid. Hver enkelt
SOS-fadder er med på å gi barn et trygt hjem, sa Grønnern.
Til sammen bidrar de nye fadderne med rundt 50 millioner
kroner i årlige inntekter til SOS-barnebyer.
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artistgalla

Barn under lysmarkeringen i forkant av Artistgallaen i vinter.

Når alle gjør litt
mer enn de må…
14 000 nye SOS-fadderskap i løpet av én tv-sending, på én kveld. Det høres for godt ut
til å være sant – og er det også. For det skal mer til enn to-og-en-halv times TV-sending
for å engasjere 14 000 nye faddere.
Høsten 2012 ble en travel tid for både
ansatte, frivillige og andre støttespillere til SOS-barnebyer. Artistgallaen
på TV 2 før jul var en unik mulighet
til å skaffe mange nye SOS-faddere,
som er selve fundamentet for SOSbarnebyers arbeid. Bak suksessen lå
målrettet arbeid og stor innsats, både
fra frivillige og fra andre som alle dro
i samme retning.

Nå tennes tusen lys

SOS-barnebyer har et samarbeid med
Odd Fellow Ordenen, som skal finansiere byggingen av en ny barneby i Malawi. Det ble arrangert flere aktiviteter
høsten 2012 som bidro til økt synlighet, både av samarbeidet og av selve
prosjektet. En viktig oppladning til
Artistgallaen var Odd F
 ellow Ordenens
fadderrekruttering uken i forveien. På

ettermiddagen samme dag ble lysmarkeringer arrangert 57 steder rundt om i
hele landet. Leserinnlegget «Kjærlighet
trenger ikke pakkes inn» minnet oss
alle om at den viktigste «julegaven»
til sårbare barn er omsorg og trygghet.
Innlegget var signert representanter for
Odd Fellow Ordenen og Frivillige for
SOS-barnebyer, og sto på trykk i 25
lokal- og regionalaviser landet over.

SOS-barnebyer årsrapport 2012
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Omvendt julekalender

I førjulstiden foregikk også en annen
aktivitet, som bidro til Artistgallasuksessen. 30 000 skoleelever i Norge
deltok på «Omvendt julekalender».
Hver skoledag i desember fikk
elevene en historie om barn i SOSbarnebyer, fortalt gjennom film, bilde
og tekst. Innholdet la grunnlaget for
diskusjon og læring for elever på
ulike klassetrinn.
Barna ble i tillegg oppfordret til å
gjøre små jobber hjemme, og pengene
gikk til SOS-barnebyer. Mange elever
deltok i Norges største skolekor ved
å sende inn opptak av klassen som
sang «Håpet og flammen», en sang
spesialskrevet til Artistgallaen.

Ingen redder verden alene
For tretten år siden ga vi verdens fattigste barn et av tidenes største løfter. Gjennom
FNs tusenårsmål lovet vi å halvere fattigdom og sult, kutte spedbarnsdødelighet med
en tredel og stoppe spredning av hiv, aids og malaria. Og ja – i dag er vi et godt steg
nærmere målene. Flere barn får utdannelse og færre dør før de fyller fem. Flere barn
vokser opp – men til hvilket liv?
Hver eneste dag blir vi minnet på at hjelpen ikke når de mest sårbare barna. På en
nylig reise til Kosovo fikk jeg se hvordan pengene, som ble brukt til å bygge opp landet
etter krigen, ikke når fram til de som kanskje trenger det mest. Det kanskje mest alvorlige sviket mot barn er at vi ikke makter å sørge for at de får tilfredsstillende omsorg.
153 millioner barn vokser i dag opp uten en mamma eller en pappa og blir dermed mer
utsatte for utnytting, misbruk og diskriminering. 1,2 millioner barn blir hvert eneste år
ofre for menneskehandel, og tallet øker. Minst 230 000 barn under 18 år blir tvunget til
å delta i væpnede konflikter som soldater, sex-slaver, hushjelper, spioner, bærere eller
budbringere. Og 159 millioner barn tvinges til barnearbeid.

Verdig TV-kveld

I løpet av tv-kvelden fikk TV-seerne
se den brutale virkeligheten mange
barn lever i, gjennom reportasjer fra
ulike deler av verden. Til å formidle
dette bidro flere av SOS-barnebyers
støttespillere, både eksisterende og
nye til å vise seerne behovene og
håpet.
I Oslo holdt ordfører Fabian Stang
appellen. Seerne fikk også oppleve
skuespiller Anders Baasmo Christiansen tenne den første fakkelen i
Oslo fra en strand i Peru, der han
hadde besøkt SOS-barnebyers programmer.
For å ta imot henvendelser fra nye
faddere måtte noen også sitte parat til
å plukke opp telefonen når de ringte.
Mange kjente ansikter innen politikk,
kultur og idrett stilte opp i telefonpanelet, og tok imot henvendelser fra
nye faddere. NetCom stilte sitt utstyr
og sine lokaler til disposisjon, og et
stort antall frivillige, både i Trondheim og Oslo, brukte lørdagskvelden
på å ta i mot fadderpåmeldinger.
Fra scenen på Christiania Teater bidro kjente artister og dyktige
programledere til å skape akkurat den
rette stemningen slik at dette kunne
bli en verdig og fin TV-kveld.

Vi ser barn som tidligere ikke våget å løfte
blikket eller å knytte seg til noen, bli trygge,
selvstendige og utadvendte.
Ingen som ser disse tallene kan lene seg tilbake og mene at jobben er gjort. Vi
må spørre oss hva vi kan gjøre for verdens mest sårbare barn. Det er disse barna
SOS-barnebyer jobber for. Vi sørger for at de får et sted å bo, mat, helsehjelp og en
utdanning. Men aller viktigst – vi sørger for at de får en familie rundt seg, ved å gi
barnet omsorg, i sin egen biologiske familie eller i en barneby. Og vi ser resultater
– i alle de 133 landene SOS-barnebyer jobber i. Vi ser barn som tidligere ikke våget
å løfte blikket eller å knytte seg til noen, bli trygge, selvstendige og utadvendte.
Fordi de får den tryggheten og omsorgen bare en familie kan gi.
Men ingen kan stoppe lidelsen hos verdens sårbare barn alene. Vi er helt avhengig av å samarbeide med andre. Vi trenger hjelp fra dere – faddere og frivillige,
enkeltpersoner og virksomheter, myndigheter og næringsliv hjemme og ute – for å
sørge for at barn får den omsorgen de trenger. Ved å la oss engasjere, stille krav til
myndigheter og bidra med det vi har, kan vi sammen sørge
for å oppfylle løftene våre til barna.
For å sitere grunnlegger av SOS-barnebyer
Herman Gmeiner: «Når millioner av mennesker
gjør mer enn de må, forsterkes det gode i verden.»

Generalsekretær i SOS-barnebyer

barns rettigheter

Foto: Bjørn-Owe Holmberg
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En av mange gatebarn i byen Huambo i Angola.
Barnekonvensjonen gir ham rett til å vokse opp i en
familie, men virkeligheten ser ofte annerledes ut.

Et steg nærmere
barns rettigheter
I 2012 vedtok SOS-barnebyer en påvirkningsstrategi som skal bidra til å fremme barns
rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.
I Huambo, Angola, roter en gutt rundt i søppelkassene etter
mat. Han eier bare det han har på seg og er avhengig av å
finne noe – en skvett vann, noen matrester eller noe som
kan brukes til å holde varmen for å overleve. Han er en av
svært mange gatebarn som ikke har noen som kan gi mat,
trygghet eller omsorg.
Et økende antall barn på verdensbasis vokser opp uten
en familie, på gata eller på institusjon. God omsorg er en
grunnleggende rettighet i seg selv, men også en forutsetning
for å oppnå andre rettigheter. Barn som lever uten tilfredsstillende omsorg er ekstra sårbare for vold og overgrep. De
har færre muligheter til å få dekket retten til beskyttelse,
helse, utdanning og samfunnsdeltakelse.
SOS-barnebyer for barns rettigheter

SOS-barnebyer er pådrivere for at sårbare barn uten

t ilfredsstillende omsorg får innfridd sine rettigheter, slik de
står nedfelte i FNs barnekonvensjon. Vi har særlig fokus på
å sikre at barns rett til omsorg og beskyttelse blir omsatt i
praksis. Med over 60 års erfaring fra internasjonalt arbeid
med sårbare barn, og daglig arbeid med barn i Norge,
har vi bred kunnskap om situasjonen til verdens barn.
Gjennom rettighetsarbeidet deler vi denne erfaringen og
bidrar til utarbeidelse og revidering av politikk for barns
beste på nasjonalt og internasjonalt nivå.
SOS-barnebyers rettighetsarbeid retter seg i hovedsak
mot norske myndigheters innsats for barn, både i Norge og
i utenriks- og utviklingspolitikken. Sammen med SOSbarnebyer internasjonalt jobber vi i tillegg med politisk pådriverarbeid i landene der vi er til stede og på den globale
politiske arenaen.
SOS-barnebyer krever at Norge fører en helhetlig poli-

Foto: Jens honoré
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SOS-barnebyer kjemper for barns rett til en
familie. Denne jenta har fått en ny familie i
SOS-barnebyer i Kenya.

tikk, som bidrar til at flere barn på verdensbasis
vokser opp med omsorg og trygghet, slik de har
krav på gjennom bilateralt og multilateralt samarbeid. Vi krever også at Norge går foran i arbeidet
for at barn skal stå sentralt i globale rammeverk
for utvikling, for eksempel i FNs tusenårsmål.
I dette arbeidet må det første og fremst vektlegges å forebygge familieoppløsning og å utvide
og forsterke inntektsbringende aktiviteter for
familier som står i fare for å gå i oppløsning på
grunn av fattigdom. For det andre må det jobbes
for reform og utvikling av barnevernssystemer,
basert på internasjonale standarder for god
omsorg, som FNs retningslinjer for alternativ
omsorg for barn. For det tredje må alle former
for fysisk avstraffelse av barn bekjempes, og
holdninger og praksis som tillater vold, både
kjønnsbasert vold og vold mot barn, endres.
Svikter også norske barn

Mangel på god omsorg og beskyttelse for barn
er et problem også i Norge. Studier viser at
barnevernsbarn i voksen alder skårer dårligere
enn befolkningen ellers på de fleste levekårsmål.
Dette er en klar indikasjon på at disse barna ikke
får den omsorgen de har krav på.

SOS-barnebyer krever at norske myndigheter sikrer rettighetsfesting av barnevernsloven,
slik at flere barn som opplever omsorgssvikt
får rett hjelp til rett tid. Vi ønsker mer stabile
fosterhjemsordninger. Når det offentlige overtar
omsorgen for et barn, opplever mange barn flere
flyttinger og mer usikkerhet. Dagens praksis
gjør at barn må leve med en varig usikkerhet om
hvor de skal bo og hvilken skole de skal gå på.
Dette er en alvorlig belastning både for barna
og for omgivelsene.
SOS-barnebyer krever også bedre løsninger
for søsken i barnevernet. I dag mister mange
barn kontakten med søsken når de tas hånd om
av barnevernet. Søsken kan representere den
eneste stabile og livslange relasjonen til barn som
er under barnevernets omsorg, og de kan være
hverandres viktigste støttespillere gjennom livet.
Internasjonale studier viser at søsken gir en unik
mulighet til nærhet, tilhørighet og samhørighet.
Til slutt etterspør SOS-barnebyer også
bedre og mer ettervern. Barn under offentlig
omsorg skal ha nødvendig støtte i overgangen
til voksenlivet. Dette er en periode av livet der
behovet for rammer og noe og noen å støtte
seg på er svært viktig.

Care for ME!

SOS-barnebyer lanserte i
2012 «Care for ME» – en
verdensomspennende
kampanje for å bedre kvaliteten på omsorg til sårbare
barn. Her ble omsorgssituasjonen for barn i flere
land, inkludert Armenia,
Colombia, Kroatia, Litauen,
Paraguay, Peru og Uruguay analysert. Analysene
avdekker flere rystende
brudd på barns rettigheter
nedfelt i FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyer etterlyser nytenkning basert på
en helhetlig tilnærming for
å sikre at barn vokser opp i
trygge hjem.
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TEMATITTEL
lokalt
samarbeid

Bygger sikkerhetsnett for familier
Arbeidet for å gi verdens sårbare barn et trygt hjem kan ikke gjøres alene.
– Samarbeid med organisasjoner og virksomheter i nærmiljøet er helt nødvendig
for å få det til, sier leder for familieprogrammet i Kosovo Blerta Shehu.

– Familien min bodde i en kjeller og eide ingen ting. Vi
hadde ingen fremtid. Gjennom SOS-barnebyers familie
program er livet totalt forandret. Vi har fått hustomt og
huslån av de lokale myndighetene, barnehageplass til barna
og utdanning på en skole i nærheten. I tillegg har min
funksjonshemmede datter fått støtte til operasjon på en
lokal helseklinikk. Nå drømmer jeg om at vi i framtiden
skal kunne høre stemmen hennes, forteller Razim Waretz
Gerbeshi fra Pristina i Kosovo.
Han er en av dem som har fått merke resultatet av SOSbarnebyers samarbeid med lokale aktører på stedene der
det etableres programmer. For å hjelpe barn og familier
best mulig må tilbudene tilpasses hvert enkelt barn og
til den konkrete situasjonen i lokalmiljøet. Dette betyr å
samarbeide med de ressursene som allerede finnes.
Ingen «one-size-fits-all»

Det første som gjøres før nye SOS-programmer settes i
gang, er å gjennomføre en situasjonsanalyse av de sosiale
forholdene i området. Dette legger grunnlaget for samarbeidet med lokale krefter, sier leder for programarbeidet i
Kosovo Blerta Shehu.
– Vi kartlegger først behovet hos hver enkelt familie
og hvert enkelt barn. Deretter etablerer vi kontakt med
potensielle lokale partnere og andre stakeholdere i nær
miljøet, både private og offentlige. Dette kan være nærings
virksomheter, utdanningssentre, arbeidsgivere, private
klinikker og liknende som kan bidra med språkopplæring,
arbeidsformidling eller psykososial hjelp til de som trenger
det, forteller Shehu.
– Vi jobber langsiktig. Lokal forankring har vist seg å
være avgjørende for at programmene våre skal være levedyktige, kostnadseffektive og av høy kvalitet, sier hun.
I Kosovo ble ansvaret for sosiale tjenester på et tidspunkt overført fra nasjonale til lokale myndigheter. Å
samarbeide med lokale partnere viste seg å gi enda bedre
resultater enn tidligere, forteller Shehu.
– Det er lettere å få lokale partnere til å bidra. De sitter
tettere på problemene, har ofte mer relevant kompetanse og
får se resultatene. Kanskje er det også mindre skummelt å
skulle forplikte seg til å hjelpe ti familier, ikke som større

nasjonale virksomheter som ofte involverer flere. Å sam
arbeide med lokale krefter er den beste måten å jobbe på
for å skape et varig sikkerhetsnett for familier som trenger
det, forteller Blerta Shehu.
Hvert enkelt barns mulighet til å vokse opp i en familie
avhenger også av hva slags støtte landets nasjonale myndigheter gir. I mange tilfeller, som i Kosovo, jobber SOSbarnebyer på nasjonalt nivå. Dette innebærer blant annet
å sørge for at myndighetene prioriterer sårbare barn når
ressursene skal fordeles. Her gjøres dette i samarbeid med
Unicef, slik at programmene hos de ulike organisasjonene
utfyller hverandre.
Positiv dominoeffekt

Finansinstitusjoner kan også være en lokal ressurs som
brukes for å styrke familiene. I Zimbabwe innledet SOSbarnebyer et samarbeid med Commercial Bank of Zimbabwe
(CBZ) i 2010. Til nå har 512 personer fått støtte som resultat
av prosjektet, som gir deltakerne en mulighet til å starte
sine egne små virksomheter, slik at de kan få inntekter og
etter hvert stå på egne ben. CBZ forvalter en kapital på 105
000 amerikanske dollar, blant annet finansiert av NORAD,
og bidrar med opplæring og oppfølging. Mottakerne starter
med små lån på 300 – 1000 dollar, og de som klarer å betale
tilbake innen fristen blir tilbudt en ordinær låneordning med
lavere rente og lengre nedbetalingstid.
I 2012 mottok tolv av deltakere i familieprogrammet
i Waterfalls i Zimbabwe lån til ulike inntektsgivende
virksomheter, blant annet kyllingproduksjon og snekkervirksomhet. Innen 2013 vil sannsynligvis fem av disse tolv
kunne skrives ut av SOS-programmet.
Også i Kosovo jobbes det for at familiene på sikt kan
skrives ut av familieprogrammene. På sikt kan også tidligere deltakere i SOS-barnebyers familieprogrammer være
en ressurs for andre.
– Vi bruker våre familier som støttespillere. Det kan
være godt for en mor å kunne dele sin opplevelse med en
annen som tidligere har vært i samme situasjon. Da kan de
få se med egne øyne at det nytter, avslutter Shehu.

Foto: synne rønning

Foto: Katerina Ilievska
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Leder for program i SOS-barnebyer Kosovo, Blerta Shehu.

Foto: synne rønning

Fakta om Kosovo

På denne offentlige spedbarnsklinikk i Pristina, som SOS-barnebyer
samarbeider med, blir rundt 70 nyfødte barn forlatt av sine mødre hvert år.
Siden 2001 har 500 babyer blitt ivaretatt her.

• Spedbarnsdødelighet: Ca 6,9 %
• Andel av befolkningen under fattigdomsgrensen: 30 %
• Andel av befolkningen under 30 år: 70 %
• Andel av befolkningen under 18 år: 50 %
• Arbeidsledighet: ca. 45 %
• BNP pr, innbygger: ca NOK 18 000 (555 000 i Norge)
• Statsbudsjettet for Kosovo: 11,25 milliarder kroner
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Fra vestlandet til
Rio-slummen
Hjørnesteinsbedriften Ulstein engasjerer seg ikke bare i eget lokalmiljø. Nå skal de gjøre
sitt for å bedre forholdene for barn i slumområdene i Rio de Janeiro i Brasil.
– Da vi var små sa bestemor til oss: «Det du eig, er borga
gods. Husk å forlate det i betre stand enn då du fekk det!».
Slik minnes Gunvor Ulstein hvordan hun og søsknene hennes ble oppdratt. I dag er hun konsernsjef i Ulstein Group, som
er en av SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere.
Vestlandsbedriften har i tre år bidratt aktivt til SOS-
barnebyers arbeid i Porto Alegre i Brasil, og har nå inngått
en avtale om å støtte driften av et dagsenter for barn i slumstrøk i Rio de Janeiro, der bedriften har et serviceselskap.
Gunvor Ulstein forteller at det er viktig for bedriften å bidra,
ikke bare hjemme i Ulsteinvik, men også ute i verden.

Her i Norge har vi det
generelt veldig godt. Vi kan
ikke redde verden, men
kanskje kan vi gjøre den til
et litt bedre sted for noen.
– Vi er opptatt av de sosiale forholdene på de stedene vi har
bedrifter. Ikke først og fremst fordi det er bra for bunnlinja,
men ut fra et genuint ønske om å bidra positivt, sier Ulstein.

Gunvor Ulstein er konsernsjef i Ulstein Group som er en av SOSbarnebyers hovedsamarbeidspartnere.

Utdanning for utvikling

SOS-barenbyers prosjekter der, og sier de merker at deres
engasjement bidrar til stolthet hos de ansatte.
– Flere ansatte i Oslo velger faktisk selv et lønnstrekk
som går til SOS barnebyer, i tillegg til selskapets engasjement. Det sier noe om at dette er viktig for dem, sier
communication manager i Höegh Autoliners Gabriela
Stojicevic.
Som leder av en familiebedrift har Gunvor Ulstein også
direkte erfaring med viktigheten av gode familiebånd.
– Det å bygge familiebåndene er svært viktig. Det å ha
en fast voksen gir barn en trygghet og en tæle i livet. På sikt
er det også en forutsetning for at de skal kunne utvikle seg
og lære noe, sier Ulstein.

Stolte ansatte

Vi spurte våre seks hovedsamarbeidspartnere om deres

SOS-barnebyer har seks hovedsamarbeidspartnere, som alle
har en avgjørende rolle i å støtte barnebyer og programmer
rundt om i verden. Når de blir bedt om å fortelle om sitt
engasjement, er de ikke vanskelige å be.
– Her i Norge har vi det generelt veldig godt. Vi kan ikke
redde verden, men kanskje kan vi gjøre den til et litt bedre
sted for noen, sier Gunvor Ulstein.
Særlig er hun opptatt av å bidra langsiktig.
– Vi tror virkelig at det å gi barn utdanning og mulighet
til å greie seg selv som voksne er den beste måten å hjelpe
på. Dersom noen av barna etter hvert også ender opp med
å jobbe hos Ulstein i framtiden, er det selvsagt også fint.
Da er på mange måter ringen sluttet, sier hun.

En annen hovedsamarbeidspartner, Höegh Autoliners,
har mange av ansatte fra Filippinene. De støtter flere av

forhold til samfunnsansvar og til SOS-barnebyer. Her er
hva de har svart:

p
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1. På hvilken måte passer SOS-barnebyers arbeid med verdiene i virksomheten?
2. H
 vilke nytte har virksomheten av å være hovedsamarbeidspartner med SOS-barnebyer?
ORKLA
v. Håkon Mageli,
Konserndirektør
Kommunikasjon og
Corporate Affairs

Støtter renovering
av en SOS-barneby
i Porto Alegre,
Brasil, samt familie
programmer

Finansierer bygging
av en SOS-barneby
i Pleiku,Vietnam

1.

SOS-barnebyer skaper trygge
hjem for foreldreløse barn, bidrar til å
bygge opp samfunnet rundt dem og gir
dem muligheten til å skape sin egen
fremtid. Orkla er stolt av å kunne støtte
dette arbeidet.

2.

Vi tror Orklas engasjement i SOSbarnebyer sees på som positivt blant
våre medarbeidere, aksjonærer, investorer, kunder og forbrukere. Å bidra i
konkrete prosjekter som gir de mest
sårbare barna en fremtid, oppleves
som viktig og meningsfylt. Vi ønsker
å bidra til samfunnsutvikling i land hvor
vi har forretningsvirksomhet.
SKAGEN
v. Harald Espedal,
administrerende
direktør
Støtter SOS-barnebyers arbeid i Russland
og Estland

1.

SOS-barnebyer gir foreldreløse
og sårbare barn omsorg og utdanning, og dermed et godt grunnlag for
å skape seg en bedre fremtid. Ulstein
Groups verdier, innovere, engasjere
og avansere, stemmer godt overens
med dette arbeidet, da vi vektlegger at
våre ansatte skal være engasjerte og
få mulighet til å være skapende og til å
utvikle seg.

2.

Som hovedsamarbeidspartner for
SOS-barnebyer har Ulstein Group fått
muligheten til å være med på å gi barn
og unge i Brasil, et land selskapet er
aktivt i, et bedre utdanningstilbud og
bedre framtidsutsikter. Samarbeidet
med SOS-barnebyer skaper også
stolthet, samfunnsengasjement og
entusiasme blant våre ansatte.
Höegh Autoliners
v. Gabriela Stojicevic,
communication
manager
Støtter SOS-barnebyers arbeid
på Filippinene

1. Skagens verdier er muntre, inklu-

derende, stolte, troverdige og annerledes. Arbeidet til SOS-barnebyer gjør
det mulig å skape latter, smil og varme
i de ellers vanskelige situasjonene
for barn verden over. Samarbeidet er
lojalitetsbyggende og de ansatte blir
stolte over å bidra langsiktig til å gi
barn et trygt hjem og å bygge sterkere
lokalsamfunn.

2.

De viktigste årsakene til at
 edriften ønsker å bruke sponsormidler
b
på humanitære organisasjoner er
samfunnsansvar, engasjerte ansatte og
merkevarebygging. Hovedsamarbeidet
med SOS-barnebyer skaper gode holdninger, samhold og engasjement blant
våre ansatte. Våre kunder gir tilbakemeldinger om at sponsorsamarbeidet
styrker troverdigheten til Skagen.

Grieg Foundation
v. Elisabeth Grieg,

ULSTEIN GROUP
v. Lene Trude Solheim,
PR Manager.

1.

Ettersom vi er et globalt selskap er
det viktig for oss å være partner med
en organisasjon som virkelig jobber
globalt. I tillegg er SOS-barnebyer en
høyt respektert organisasjon, som gjør
et omfattende arbeid, blant annet på
Filippinene, der mange av våre ansatte
sjøfolk kommer fra.

styremedlem og medeier
Støtter SOS-barnebyers
arbeid for kvinners
rettigheter og likestilling
i seks afrikanske land

1.

Grieg Foundation eier 25 % av
Grieg Gruppen. I Grieg Gruppen er
vi opptatt av at vår verdiskaping skal
være langsiktig og bærekraftig, og på
en måte som også skaper verdier for
det samfunnet vi er en del av. Dette
tenker vi passer godt med SOS-barnebyers verdigrunnlag og arbeid.

2.

SOS-barnebyers arbeid er viktig
og riktig. Det at stiftelsen bidrar til dette
arbeidet er med på å skape en stolthet
i hele Grieg Gruppen. Vi tror at vi alle
bidrar litt ekstra også på jobben p.g.a.
dette samarbeidet og at det kan være
med å skape et fortrinn.
Wilh. Wilhelmsen
Holding ASA
v. Bjørg Ekornrud,
brand manager
Støtter SOS-barnebyers
arbeid på Filippinene,
og renovering av en
SOS-barneby i India

1.

SOS-barnebyer arbeider for å
gjøre livet bedre for foreldreløse og
sårbare barn over hele verden. Deres
arbeid baserer seg på trygghet og omsorg. Dette er verdier vi kan identifisere
oss med og som passer godt sammen
med vår bedriftskultur. Vi er en global
organisasjon og våre ansatte er vår
viktigste ressurs. Det er derfor avgjørende for oss at de får mulighet til å
arbeide og å utvikle seg i et innovativt
og lærende miljø.

Wilh. Wilhelmsen gruppen ønsker
2. Samfunnsansvar er en naturlig del å2.bidra
til samfunnsutvikling i land hvor

av Höeghs kultur, historie og virksomhet. Vi forventer ikke å få noe igjen for
det eller for å bruke det i markedsføring. Samtidig merker vi at våre ansatte
er stolte av å jobbe i et selskap som
jobber bærekraftig. Flere av de ansatt
i Oslo velger faktisk selv å gi deler av
lønnen til SOS-barnebyer – i tillegg til
selskapets engasjement.

vi har forretningsvirksomhet. Gjennom
samarbeidet med SOS-barnebyer
har vi fått mulighet til nettopp det. Vi
har erfart at vår støtte ikke bare sikrer
fremtiden for barna i barnebyen, men
også bidrar til utvikling av lokalsamfunnet rundt. Samarbeidet er med på å
skape stolthet og engasjement blant
våre ansatte.
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Nasjonalt eierskap
og internasjonalt
fellesskap
Rådet

Rådet har en kontrollerende
rolle i forhold til Styret. Rådet
skal påse at driften av stiftelsen
skjer i tråd med det som er
stiftelsens formål.

Rådsmedlemmer:
• Kaci Kullman Five - leder
• Marit Nybakk - nestleder
• Anders Krystad
• Cecilie Ditlev-Simonsen
• Beate Göetzl
• Nina Langfeldt
• Martin Mæland
• Svein-Erik Rastad
• Lise Kristoffersen
• Morten Buan
• Inger-Johanne Sveum

Valgkomiteen
Kaci Kullmann Five
Brit Opjordsmoen
Ingrid Steen Malt

Revisor

BDO v/Statsautorisert revisor
Kjetil Rivelsrud

SOS-barnebyer Norge er, som alle nasjonale SOS-organisasjoner,
medlem av den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS Children’s
Villages International.
SOS Children’s Villages International har som
oppgave å påse at de grunnleggende prinsipper for SOS-barnebyers arbeid blir fulgt opp i
praksis, samt at virksomheten skjer innenfor de
faglige og administrative retningslinjer som er
trukket opp. En viktig oppgave er også støtte til
de nasjonale SOS-organisasjonene i deres arbeid
med å gjennomføre SOS-barnebyers programmer basert på våre verdier og prinsipper.
Hvert 4. år avholdes den internasjonale
generalforsamlingen. Den består hovedsakelig av de nasjonale SOS-organisasjonene. Her
velges president og visepresident samt et Internasjonalt Senat bestående av 20 medlemmer.
SOS Children’s Villages har også en Executive
Committee som består av president og visepresident samt fem medlemmer valgt av Senatet.
SOS Children’s Villages har hovedsete i
Innsbruck i Østerrike. Det var i Innsbruck at
SOS-barnebyers grunnlegger Hermann Gmeiner
i 1949 startet arbeidet med etableringen av den
første barnebyen.

De nasjonale SOS-organisasjonene er enten
etablert som stiftelser, foreninger, «non-profit»
selskap eller «trusts», alt avhengig av vedkommende lands nasjonale lovgiving.
De nasjonale SOS-organisasjonene driver
SOS-programmene i vedkommende land. Som
medlem av SOS Children’s Villages kan de søke
om internasjonal finansiering til sine programmer.
SOS Children’s Villages International har
ansvar for administrative funksjoner forbundet med vurderinger og tilsagn, budsjettering,
regnskap, rapportering og revisjon. De nasjonale
SOS-organisasjoner som finansierer programmer i andre land, som SOS-barnebyer Norge,
godkjenner programmene, finansieringsopplegg,
budsjett og regnskap og mottar årlige rapporter.
SOS-barnebyer Norge er en av de største
bidragsytere til SOS-barnebyers internasjonale
virksomhet. Det har vært fast praksis at Norge
er representert både i senatet og Executive
Committee, vanligvis med sin styreleder.

Foto: bjørn-owe holmberg

SOS-barnebyer Norge

«Komiteen for norske venner av SOS-barnebyer» ble
dannet i Oslo i 1964, og i 1983 ble komiteen omgjort til
«Stiftelsen SOS-barnebyer Norge». Den viktigste arbeidsoppgaven for SOS-barnebyer Norge er å mobilisere størst
mulig folkelig engasjement og økonomisk støtte slik at vår
visjon, vårt oppdrag og våre programmer kan realiseres.
SOS-barnebyer Norge har finansiert en lang rekke SOSprogrammer som er i drift rundt i verden.
I 2009 Åpnet Norges første SOS-barneby i Bergen.
Barnebyen er et fellesskap med åtte nye hjem for barn
som er under omsorg av barnevernet. I hvert hus bor
det SOS-foreldre og 3–6 barn som sammen utgjør en
SOS-familie. SOS-foreldrene, et rådgiverteam og faste
familieassistenter skaper et styrket felleskap som gir en
trygg og stabil oppvekst for barna. Søskengrupper blir
prioritert ved inntak.

SOS-barnebyer årsrapport 2012
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SOS-barnebyers styre

Styret består av 4–7 medlemmer og har ansvaret for stiftelsens drift og forvaltningen av stiftelsens
midler. Styret har også ansvaret for å ansette generalsekretæren.

Halvor Stenstadvold, styreleder
• Tidligere adm. dir. i Orkla ASA, varaordfører i Bærum, statssekretær
i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og formann i Norges
Forskningsråds Hovedstyre. Styremedlem i blant annet Statkraft og
Storebrand, og styreleder i Det Norske Mikrofinansinitiativet (NMI).

Elisabeth Grieg
•S
 tyreleder i Grieg Star Group AS og medeier i Grieg Gruppen.

Styremedlem i Grieg Foundation, Nordea Bank AB og medlem i
DnV Nordic Committee. I tillegg til andre verv, er hun også medlem i
rådgivende styret for Sahara Forest Project (Bellona).

Kari Nordheim-Larsen
•F
 ylkesmann i Telemark. Har vært nestleder i Norsk Kulturråd,

styreleder for Telemarksforsking og styreleder for Høgskolen
i Telemark. Tidligere regionsekretær for Arbeiderpartiet,
bistandsminister, samt konstituert barne- og familieminister, leder av
FNs utviklingsprogram i Laos og rådmann i Hol kommune.

Aagot Skjeldal
•D
 aglig leder i reklamebyrået Ernö. En av gründeren bak reklamebyrået
New Deal. Tidligere jobbet i Gyldendal som forlags- og salgsdirektør.
Hun har fungert som styreleder i Bølgen og Moi og vært produsent og
partner i filmselskapet 4 ½.

Halvor Fossum-Lauritzsen.
•D
 irektør i SN Power Invest. Tidligere utenlandssjef i Norges Røde Kors
og spesialrådgiver i FN. Har i 20 år ledet mange av verdens største
nødhjelpsoperasjoner for det Internasjonale Røde Kors. Utdannet
spesialsykepleier, Cand.mag og Master of Management, forsvarets
høgskole.

INGRID HALLAN
•R
 ådgiver ved rehabiliteringsklinikken Helse Nord-Trøndelag. Sykepleier

og helsesøster. Tidligere oversykepleier ved transplantasjonsseksjonen
på Rikshospitalet, og i Helse Nord-Trøndelag. Leder i Frivillige for SOSbarnebyer Norge og fylkesleder i Frivillige for SOS-barnebyer Nord-Trøndelag.

NINA EDHOLM
•A
 nsattrepresentant for SOS-barnebyer. Har jobbet som

sponsoransvarlig i SOS-barnebyer siden 2006. Utdannet fra
Universitetet for Miljø og Biovitenskap. Har salgs- og markedserfaring
fra ulike Orkla-selskaper.

SVEIN GRØNNERN
•T
 idligere generalsekretær i Høyre, nestleder i Stortingets kontrollutvalg
for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget), styremedlem i Frivillighet
Norge.

Landsforeningen
Frivillige for
SOS-barnebyer
Frivillige for SOS-barnebyer
er en selvstendig, landsomfattende forening. Formålet er
det samme som for Stiftelsen
SOS-barnebyer Norge, nemlig å
bidra til at barn får vokse opp i et
trygt hjem.
Landskonferansen er foreningens høyeste myndighet.
Landskonferansen vedtar felles
strategi, planer og budsjett
og aktiviteter blir drøftet. Her
deltar fylkesledere, assisterende
fylkesledere og gruppeledere fra
hele landet. Landskonferansen
vedtar felles strategi og drøfter
planer, budsjett og aktiviteter.
Landskonferansen velger representanter til Landsstyret, som er
representert i SOS-barnebyers
styre og råd.
Frivillige for SOS-barnebyer er
organisert i 20 fylkesforeninger.
Fylkesforeningene har hvert sitt
styre med fylkesleder, assisterende fylkesleder og inntil fem
styremedlemmer.

Fylkesledere:

Akershus: Ingrid Steen Malt
Buskerud: Grith Overgaard
Fosnæs
Finnmark: Rosel Olsen
Hedmark: Astrid Thorshaug
Hordaland: Sonal Patel
Møre og Romsdal: Kari Mette
Abusland og Gerd Watten
Nordland: Ståle Bakken
Nord-Trøndelag: Ingrid Hallan
Oppland: Eva Engenes
Oslo: Solveig Hauge
Rogaland: Ragne Rødstøl
Sogn og Fjordane: Ralf Einar
Johannessen
Svalbard: Anne Lise K. Sandvik
Sør-Trøndelag: Rigmor Hjelm
Juberg
Telemark: Sissel Berit Hoell
Troms: Bodil Skotnes
Vestfold: Bente Hammer
Østfold: Bjørn Ring Opjordsmoen
Et landsdekkende frivilligapparat gjør SOS-barnebyer til en
slagkraftig og lokalt forankret
organisasjon.

14 STYRETS
TEMATITTEL
BERETNING 2012

Økte inntekter og
større ansvar
SOS-barnebyers verdensomspennende virksomhet bidro i 2012 til at 73 050 barn hadde
et varig hjem i en SOS-barneby. Ytterligere 285 262 barn og deres familier ble fulgt opp
gjennom våre familieprogrammer, og 1,3 millioner fikk hjelp gjennom våre programmer
for utdanning, helse og nødhjelp. SOS-barnebyer Norge er den nest største bidragsyter
innenfor den verdensomspennende SOS-organisasjonen. Anslagsvis 230 000
husstander i Norge støtter på regulær basis organisasjonens virksomhet.
SOS-barnebyer kan glede seg over en økning i innsamlede
midler også i 2012. Inntektene var på 500,3 millioner kroner, en økning fra 2011 på 9,4 millioner kroner.
Den viktigste årsaken til inntektsutviklingen i 2012
var den rekordstore rekrutteringen av nye SOS-faddere.
I desember alene ble det tegnet 18 000 nye fadderskap,
hvorav 14 500 kom under TV 2s Artistgalla. I løpet av hele
2012 ble det tegnet 27 000 nye fadderskap, noe som løftet
fadderskapstallet ved årsskiftet 2012/2013 til 117 614, mot
98 444 ved forrige årsskiftet. SOS-barnebyer har aldri tidligere opplevd en tilsvarende tilstrømning av nye faddere.
Inntektene fra de nye fadderne vil først synes i regnskapet for 2013. Merinntektene for 2013 beregnes å ligge i
størrelsesorden 40-50 millioner kroner. Også for regnskapsåret 2012 viste fadderinntektene en positiv utvikling med
en økning på 7 prosent.
De økonomiske resultatene til SOS-barnebyer Norge
i 2012 hadde ikke vært mulig uten bidrag fra faddere og
enkeltgivere, så vel som organisasjoner, næringsliv, skoler
og frivillige.
Økt offentlig støtte

Samarbeidet med NORAD har hatt en god utvikling i 2012.
Totalbevilgningen fra Norad for 2012 var 23,7 millioner en
økning på 9,7 millioner fra året før. I tillegg støttet regjeringen SOS-barnebyer med 10 millioner i forbindelse med
TV 2s Artistgalla.
SOS-BARNEBYERS PROGRAMMER

Gjennom en mangeårig vekstperiode har stiftelsen SOSbarnebyer Norge påtatt seg et direkte langsiktig finansieringsansvar for 210 programmer i 42 land. I tillegg
bidrar SOS-fadderne til driften av mer enn 400 barnebyer
over hele verden. Til sammen 218 millioner kroner ble
overført fra SOS-barnebyer Norge til internasjonale SOSprogram i 2012, i tillegg til fadderbidragene på til sammen
kr 288 millioner kroner.
Globalt har SOS-barnebyer møtt omfattende økonomiske utfordringer i 2012. Land med sterkt voksende økonomier opplever en generell kostnadsøkning, noe som også

gjør seg gjeldende på barnevernsektoren. Mange av disse
landene er store programland for SOS-barnebyer, og nær
alle SOS-program her har opprinnelig vært finansiert av de
tyske SOS-organisasjonene. Følgende tiltak er iverksatt:
• En endret fordeling av internasjonalt finansieringsansvar.
• Nasjonale eller regionale myndigheter tar økt ansvar for
drift av programmer
• Styrket innsamlingsvirksomhet nasjonalt og mål om selvfinansiering innen 2020.
Styret er opptatt av at stiftelsen til enhver tid har et solid
økonomisk fundament. Vårt oppdrag er langsiktig og vi
må sikre at våre programforpliktelser kan dekkes, også i
tider med inntektssvikt, utfordringer på kostnadssiden eller
svingninger i valutakurser. Barna vi hjelper skal kunne
stole på at vi stiller opp og gir dem en trygg og stabil oppvekst, selv hvis eksterne rammebetingelser endres. Styrets
policy er derfor å ha tilstrekkelige midler i reserve til å
kunne imøtekomme våre langsiktige forpliktelser.
I 2013 vil SOS Children’s Villages International gjennomføre en prosess for å sikre et sterkere samarbeid
mellom programland og land med finansieringsansvar. For
SOS-barnebyer Norge vil dette muliggjøre et mer omfattende samarbeid med færre programland, og en halvering
av antall land der vi har et direkte finansieringsansvar.
Kosovo

På grunn av sviktende inntekter i andre SOS-land, og som
et ledd i prosessen med programkonsentrasjon som pågår,
har SOS–barnebyer Norge påtatt seg et større ansvar for programmene i Kosovo. I tillegg til SOS-familieprogrammene i
Matiqan og Graqanica som SOS-Norge har støttet siden starten i 2007, innebærer tilveksten at SOS-Norge nå har ansvar
for familieprogrammet i Vranjevc, renovasjon av barnebyen i
Pristina og drift av et prosjekt for nyfødte som ligger i barnebyen. SOS-barnebyer Norge påtar seg finansiering av disse
programmene i samarbeid med SOS-barnebyer Sverige.
Syria

SOS-barnebyer Norge bidro med 50 000 USD til nødhjelpsarbeid i Syria. SOS-barnebyer Syria har kjempet for barns ret-
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tigheter under krigen og har gitt nødhjelp til 3900 mennesker,
hvorav av mange var blitt hjemløse som følge av krigen.

fokus på søskens rett til å vokse opp sammen og barns rett
til omsorg og beskyttelse i videreføringen av FNs tusenårsmål etter 2015.

Malawi

I 2012 startet arbeidet med etablering av en ny SOS-barneby
i Ngabu, helt sør i Malawi. Ngabu ligger i et av de fattigste
områdene av Malawi, og hele 15 prosent av barna her er
foreldreløse. SOS-familieprogrammet ble startet i 2012, og
byggingen av husene skal starte i løpet av første halvår 2013.
Programmet i Ngabu skal bestå av en barneby med 15 familiehus for 150 barn, grunnskole, barnehage, familieprogram
for 2000 barn og deres familier, samt opprustning av det
lokale sykehuset og grunnskolen. SOS-barnebyen i Ngabu
blir den fjerde i Malawi. SOS-barnebyer Norge finansierer
allerede de tre andre SOS-barnebyene i tett samarbeid med
SOS-barnebyer Malawi. Realiseringen av Ngabu-prosjektet
inngår i samarbeidet med Odd Fellow Ordenen i Norge.
EØS – viktig bistand fra Norge

SOS-barnebyer Norge har inngått et samarbeid med SOSbarnebyer i Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria, Romania,
Den Tsjekkiske Republikk, Ungarn og Polen for sammen
å søke EØS-midler til programmer og for å øke de nevnte
organisasjonenes kapasitet på barnevernssektoren og knyttet til eget inntektsbringende arbeid. SOS-barnebyer Norge
finansierer en regional koordinator og har avsatt et betydelig beløp til egenandeler for de enkelte lands søknader.
SOS-barnebyen i Bergen

I SOS-barnebyen i Bergen er det nå 16 barn fordelt på syv
familier. Totalt er det plass til 28 barn i barnebyen, men en
normal driftssituasjon innebærer 25 plasser.
I 2012 utgjorde kostnadene ved driften av barnebyen i
Bergen 19,3 millioner kroner. Offentlige inntekter utgjorde
16,6 millioner kroner. Det er gode tilbakemeldinger fra
Barne-ungdoms- og familiedirektoratet etter ett år med
rammeavtale.
SOS-barnebyer møter utfordringer knyttet til mangelfullt lovverk for oppdragstakere som har direkte omsorgsoppgaver for barn i barnebyen. Det jobbes med denne
saken juridisk.
Utredningsarbeid er på gang med hensyn til etablering
av en barneby nr. 2 i Norge, denne gang på Østlandet.
Det har kommet tilbakemelding fra Skattedirektoratet
om at SOS-barnebyer ikke får momskompensasjon ved
etablering av en ny barneby i Norge. Dette skjer i motsetning til tilfelle der private organisasjoner etablerer for
eksempel omsorgsboliger for eldre, private sykehjem etc.
Skattedirektoratet begrunner dette med at barn ikke har en
lovfestet rett til et hjem. SOS-barnebyer vil arbeide aktivt
for å endre myndighetenes standpunkter på dette feltet.
Rettighetsarbeid

SOS-barnebyer Norge har på linje med SOS Children’s Villages International økt fokus på rettighetsarbeid. Arbeidet
vil konsentreres om barns rett til omsorg, med spesielt

SOS-BARNEBYERS INNSAMLINGSVIRKSOMHET

Totalt ble det i 2012 samlet inn 445 mill kroner fra det
private innsamlingsmarked. Dette beløpet innebærer at
SOS-barnebyer er den største organisasjon på det private
innsamlingsmarked i Norge. Ved årsskiftet hadde vi
117 000 fadderskap. Ytterligere 116 000 givere bidro til
virksomheten ved å støtte opp om en eller flere av våre
kampanjer. Til sammen bidro disse kampanjene med 59
millioner kroner. SOS-barnebyer mottok i 2012 25 millioner kroner i arv og testamentariske gaver, noe som utgjorde
det høyeste årsbeløp noen gang registrert i organisasjonen.
TV 2s Artistgalla

Suksessen rundt Artistgallaen i desember 2012 skyldes i stor
grad den samlede mobilisering som SOS-barnebyer fikk til
rundt selve TV-sendingen. Det ble drevet omfattende mobiliseringskampanjer i forkant – ikke minst i sosiale medier.
Disse var rettet mot eksisterende givere, frivillige og skoler.
Et omfattende samarbeid med Odd Fellow Ordenen og aktiviteter overfor media ga betydelig oppmerksomhet. Etter TVsendingen fortsatte rekrutteringsaktivitetene. Stor vekt ble
også lagt på å kontakte de nye fadderne personlig samt at de
mottok faddermappene kort tid etter at de hadde tegnet seg
som faddere. Samlet ble dette den mest komplette kampanje
som SOS-barnebyer noen gang har gjennomført i Norge.
Samarbeidet med Odd Fellow Ordenen

Et godt og viktig samarbeid med Odd Fellow Ordenen i
Norge – «Sammen for barn i Malawi» - har resultert både
i lokal mobilisering, fadderverving og innsamling til SOSbarnebyer i 2012. Internt i Ordenen ble det samlet inn 11
millioner kroner til Ngabu-prosjektet. I desember gjennomførte Odd Fellow Ordenen og Frivillige for SOS-barnebyer
lysmarkeringer i nær 60 lokalsamfunn i Norge. Markeringene ga stor synlighet, og bidro også til mobilisering i
forkant av TV2’s Artistgalla 15. desember.
Lokalt engasjement

Frivillige for SOS-barnebyer har vært svært aktive også
2012. Frivilliggrupper over hele landet har engasjert seg,
blant annet i etablering av nye familiehus i en ny barneby
eller i andre programmer. De frivillige på fylkesbasis har
også i flere år engasjert seg for å få Norsk Tippings spillere
til å gi Grasrotandelen til SOS-barnebyer. I 2012 kom dette
beløp opp i 1,9 millioner kroner på landsbasis.
På de frivilliges landskonferanse i 2012 ble Ingrid
Hallan, Nord-Trøndelag valgt til leder, og Nina Langfeldt
ble valgt til nestleder.
SOS-barnebyer satser fortsatt sterkt på barnehager og
skoler. Anslagsvis 650 barnehager og 700 skoler deltok i
organiserte aktiviteter for SOS-barnebyer i 2012. I advents
tiden har SOS-barnebyer gjennom flere år gjennomført
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16 styrets beretning

«Omvendt julekalender». I desember 2012 deltok hele 30 000
barn, hvilket var en markant økning fra året før.
Næringsliv og samarbeidspartnere

Engasjementet og givergleden fra næringslivet har svært
stor betydning for SOS-barnebyers arbeid. Våre partneres
langsiktige engasjement bidrar ikke bare til god oppvekst
og en bedre framtid for de mest sårbare barna, men også
til utvikling av det samfunnet barna og ungdommene
lever i. Et trygt hjem gir grunnlag for selvstendighet og et
meningsfullt voksenliv. Dette er erfaringsmessig den beste
investeringen for langsiktige og gode resultater.
SOS-barnebyer har seks hovedsamarbeidspartnere. Alle
partnerne har hver på sin kant engasjert seg i forskjellige
SOS-prosjekter. I mange tilfelle er også de ansatte med på
aktiviteter som støtter virksomheten i programmene.
• Grieg Foundation (støtter SOS-barnebyers arbeid for
kvinners rettigheter og likestilling i seks afrikanske land)
• Höegh Autoliners (støtter SOS-barnebyers arbeid på
Filippinene)
• Orkla (finansierer byggingen av en ny SOS-barneby i
Pleiku, Vietnam)
• SKAGEN AS (støtter SOS-barnebyers arbeid i Russland
og Estland)
• Ulstein Group (støtter renoveringen av en SOS-barneby i
Porto Alegre, Brasil, samt familieprogrammer i Brasil)
• Wilh. Wilhelmsen (støtter SOS-barnebyers arbeid på
Filippinene, samt renovering av en SOS-barneby i India)
Antall øvrige samarbeidspartnere ved årsskiftet:
• 18 bedriftspartnere
• 43 bedriftsfaddere
Internasjonalt samarbeid

SOS Children’s Villages International vedtok i 2012 flere
viktige dokumenter knyttet til økonomistyring- og kontroll. SOS-barnebyer Norge har vært en sterk pådriver og
bidragsyter i dette arbeidet. Organisasjonen har blant annet
sluttet seg til «INGO Accountability Charter» som beskriver felles forpliktelser knyttet til kvalitet, transparens og

ansvarlighet. I alt 27 andre organisasjoner samarbeider om
dette, blant andre World Vision, Plan International, Oxfam,
Amnesty og Greenpeace.
Innenfor den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS
Children’s Villages International sitter i dag styrets leder som
medlem av Senatet og Executive Committee. Styrets leder er
også medlem av styret i SOS Children’s Villages USA.
Generalsekretæren har vært leder av gruppen av SOSorganisasjoner i de ti største giverlandene. I 2012 ble det
igangsatt en prosess for å vurdere organisasjonsstrukturen i
hele den internasjonale virksomheten. Hensikten med dette
arbeid har vært å mobilisere og effektivisere organisasjonen etter flere års kraftig vekst. Prosessen har resultert i
konkrete vedtak som blir implementert i løpet av 2013. De
forslagene som så langt er vedtatt, vil gi SOS-barnebyer
Norge enda større innflytelse på den internasjonale driften.
HR og administrasjon

Pr 31.12.12 var det 64 faste stillinger ved SOS-barnebyers
sekretariat i Oslo. Ved forrige årsskifte var det 60 ansatte.
I tillegg var det fem ansatte ved barnebyen i Bergen samt
20 oppdragstakere (fosterforeldre og familieassistenter).
Sekretariatet ledes av generalsekretær Svein Grønnern.
SOS-barnebyers administrative ledelse består av tre menn
og tre kvinner.
Stiftelsen SOS-barnebyer

I henhold til lover og forskrifter fører stiftelsen oversikt over
totalt sykefravær blant de ansatte. Sykefraværet for 2012 var
5,06 % (5,30 % for 2011) som tilsvarer 825 dagsverk. SOSbarnebyer er tilsluttet avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
Styret har ikke kjennskap til inntrådte forhold som
påvirker bedømmelsen av regnskapet for 2012. Regnskapet
for 2012 er avgitt under forutsetning om fortsatt drift.
I 2012 opplevde stiftelsen ingen skader eller ulykker.
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke miljøet.
Stiftelsen arbeider aktivt for å fremme diskrimineringslovens formål om å sikre like muligheter og rettigheter, og
for å hindre diskriminering på grunn av etnisk og nasjonal
opprinnelse, religion og livssyn.

Styret vil uttrykke en stor takk til de ansatte i SOS-barnebyer Norge for nok et år med meget solid innsats.
Denne takken går også til de som er direkte engasjerte i arbeidet for barn i SOS-barnebyen i Bergen.
Oslo, 31. desember 2012 / Oslo, 9. april 2013

Halvor Stenstadvold

Halvor Fossum Lauritzsen

Nina Edholm

Elisabeth Grieg

Aagot Skjeldal

Svein Grønnern
generalsekretær

Kari Nordheim-Larsen

Ingrid Hallan

regnskap

aktivitetsregnskap 31.12.2012
2012 TNOK

2011 TNOK

NOTE

Offentlig støtte og andre tilskudd

26 362

23 315

1, 2

Sum tilskudd

26 362

23 315

Anskaffelse av midler
Tilskudd

Innsamlede midler og gaver

Fadderbidrag og gaver til fadderbarn

1
287 879

268 662

Aksjonsinntekter

59 438

58 768

Øremerkede prosjektbidrag

52 401

72 854

9 281

9 576

25 068

22 525

4 637

4 273

438 704

436 658

6 198

7 930

Inntekter til barnebyen i Bergen

17 264

15 616

Sum aktiviteter som skaper inntekter

23 462

23 546

Finans- og investeringsinntekter

11 805

7 427

4

500 333

490 946

5

-100 973

-77 595

6

-326 752

-332 724

14

Driftskostnader internasjonale program

-38 436

-37 992

Driftskostnader nasjonale program

-21 886

-17 096

Sum kostnader til formål

-387 074

-387 812

Administrasjonskostnader

-6 332

-9 510

-494 379

-474 917

5 954

16 029

Overført til formålskapital med selvpålagte restriksjoner

-5 954

0

Overført fra formålskapital med selvpålagte restriksjoner

20 652

0

-20 652

-16 029

Sum

-5 954

-16 029

13

Administrasjonsprosent (av forbrukte midler)

1,3 %

2,0 %

8

Formålsprosent (av forbrukte midler)

78,3 %

81,7 %

8

Innsamlingsprosent

77,0 %

82,2 %

8

Vennebidrag
Arv og testamentariske donasjoner
Andre bidrag
Sum innsamlede midler og gaver
Aktiviteter som skaper inntekter

Salgs- og sponsorinntekter

Sum anskaffelse av midler
Forbruk av midler

Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til formål

Til prosjekter

Sum forbrukte midler
Årets aktivitetsresultat

Overført til annen formålskapital

7

17

18 regnskap

Balanse 31.12 2012
EIENDELER:

2012 TNOK

2011 TNOK

NOTE

anleggsmidler:

Inventar, utstyr og eiendommer
It-utstyr

3 968

6 426

9

Barneby Bergen

31 304

31 304

9

Leilighet Bergen

3 068

3 068

9

38 340

40 798

Pensjonsforpliktelser

1 465

1 130

Sum finansielle anleggsmidler

1 465

1 130

39 805

41 928

Andre fordringer

40 497

2 028

Sum kortsiktige fordringer

40 497

2 028

Sum inventar, utstyr og eiendommer
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

10

Omløpsmidler

Fordringer
11

Investeringer
8 260

6 956

4

Andre plasseringer

219 580

207 886

4

Sum investeringer

227 840

214 842

Markedsbasert aksjer/aksjefond

Bankinnskudd, kontanter o.l
Innskudd av fadder-, gave- og prosjektmidler

117 222

173 464

Sum bankinnskudd, kontanter o.l

117 222

173 464

Sum omløpsmidler

385 558

390 334

SUM EIENDELER

425 363

432 262

FORMÅLSKAPITAL, FORPLIKTELSER OG GJELD:

2012 TNOK

2011 TNOK

12

NOTE

Formålskapital
Stiftelseskapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital
Sum formålskapital

6 000

6 000

13

2 126

2 126

13

5 643

20 652

13

147 803

127 151

13

161 572

155 929

Avsetning til forpliktelser
Fadder- og andre bundne midler

63 481

60 771

14, 15

Avsatt til norskfinansierte prosjekter

109 931

98 146

14, 15
14, 15

Prosjektmidler SOS-barnebyer

56 320

93 799

Sum avsetning til forpliktelser

229 732

252 716

Leverandørgjeld

15 864

14 323

Gjeld offentlig støtte

10 368

2 452

1, 2

Skyldige offentlige avgifter

4 113

3 483

12

Annen kortsiktig gjeld

3 714

3 359

Kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL, FORPLIKTELSER OG GJELD

34 059

23 617

425 363

432 262

SOS-barnebyer årsrapport 2012

Note 1. Regnskapsprinsipper

SOS-barnebyer har siden 2007 fulgt god regnskapskikk for ideelle organisasjoner. Dette betyr at årsregnskapet presenteres
i samsvar med denne, samt med regnskapsloven. Årsregnskapet består av aktivitetsregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter.								
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år klassifiseres som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbi
gående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler i form av eiendom, barnebyen i Bergen, vurderes til anskaffelseskost redusert for tilskudd og innsamlede midler, men avskrives ikke. Se note 9.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt
beløp på etableringstidspunktet. 								
Stiftelsens virksomhet er ikke skattepliktig.
Fadderinntekter inntektsføres løpende og overføres i henhold til fastsatte planer. Se også note 15. Gaver og bidrag inntektsføres når verdien kan måles pålitelig, normalt på mottakstidspunktet. For gaver der verdien ikke kan måles pålitelig settes
denne lik null. Vesentlige gaver der verdien ikke kan måles pålitelig beskrives i note.				
Offentlige tilskudd inntektsføres i takt med forbruket av midlene. Det er nomalt knyttet spesielle betingelser til slike tilskudd.
Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som gjeld offentlig støtte. Se note 2. Tilskudd fra det offentlige godskrives egen rentebærende konto. SOS-barnebyer har egen bankkonto for henholdsvis Norad, UD og HOD (Helse- og
omsorgsdepartementet). Opptjente renter inneværende år føres som tilskuddsgjeld og overføres offentlig tilskuddsgiver
påfølgende år.
Valuta								
Bankinnskudd i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 						
Fordringer								
Andre fordringer er oppført til pålydende.								
Bankinnskudd, kontanter o.l.								
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere
enn tre måneder fra anskaffelse.								
								

Note 2. Tilskudd								

Forbruk i programmer som det er bevilget tilskudd til bekreftes av rapporter mottatt fra SOS-barnebyer Internasjonal (SOS
Children‘s Villages). Dersom hele eller deler av tilskuddet ikke er brukt i perioden må dette tilbakebetales.		
inntekstsført

Norad, rammeavtale

2011

2012

14 000

23 633

Norad, utdeling i tilknytning til faddergalla

7 325

0

UD midler

1 375

1 764

614

953

0

12

23 315

26 362

Helse- og omsorgsdepartementet
Barentssekretariatet
Sum tilskudd:
Mottatte offentlige tilskudd i 2012 utgjorde TNOK 34 551
Ikke inntektsførte tilskudd gjelder følgende:
Norad rammeavtale

10 000

UD midler

233

Midler mottatt tidligere år ikke inntektsført

Opptjente renter

135

Skal overføres respektive tilskuddsgiver

Sum:
		

10 368

19

20 noter

Note 3: Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer
2011
35 675

2012
43 299

Folketrygdavgift

5 547

6 730

Pensjonskostnader (se note 10), ytelsesordning

2 426

2 184

952

1 312

lønnskostnad

Lønn

Pensjonskostnader, innskuddsordning
Andre ytelser
Sum:

1 778

2 788

46 378

56 313

57
16

63
19

Gjennomsnittlig antall årsverk ansatte (ekskl. oppdragstakere i Bergen):
Gjennomsnittlig antall årsverk oppdragstakere (gjelder barnebyen i Bergen):
Daglig leder
1 015

Ytelser til ledende personer

Lønn
Pensjonspremiekostnader

267

Annen godtgjørelse

8

Styre- og rådsmedlemmer mottar ingen kompensasjon for sine verv i SOS-barnebyer.
Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør TNOK 202, og fordeler seg som følger:
Lovpålagt revisjon

TNOK

146

Andre tjenester

TNOK

56
202

Note 4: Finansposter og avkastning

					

SOS-barnebyers finansforvaltning baserer seg på trygge plasseringer med begrenset risiko. Status for Stiftelsens finansplasseringer pr. 31.12.2012 vises under. Samlet nettoavkastning på finansplasseringeri 2012 er TNOK 8.962. Resterende beløp
er hovedsakelig avkastning på bankinnskudd.
Verdi 01.01.12
Aksjefond Banco Humanfond *)
Pengemarked - og høyrentefond
Obligasjonsfond
Andre plasseringer
Sum:

Verdi 31.12.12

6 940

8 252

188 945

195 913

10 697

11 410

8 259

12 265

214 842

227 840

*) SOS-barnebyer har siden oppstart fått tildelt til sammen TNOK 3.509 fra dette fondet.

Note 5: Anskaffelse av midler						

Over 90% av inntektene kommer fra privatmarkedet. Dette inkluderer gaver og bidrag fra næringslivet.			
			

Note 6: Kostnader knyttet til anskaffelse av midler

2011

2012

Endring i %

*)

14 418

20 576

43 %

**)

Kostnader pr. kostnadsart

Personalkostnader
Kontor- og felleskostnader (andel husleie, IKT etc)

				

12 430

14 769

19 %

Markedsføringskostnader

50 747

65 628

29 %

Sum kostnader knyttet til anskaffelse av midler:

77 595

100 973

30 %

SOS-barnebyer årsrapport 2012

*) En avdeling på 5 medarbeidere som tidligere var plassert under administrativ stab er flyttet til denne sektor. I tillegg er det
etablert en ny web-avdeling. Til sammen har derfor denne sektor økt med 7 stillinger i løpet av året. Organisasjonen gjennomførte i 2012 en artistgalla på TV2 med omfattende aktiviteter for rekruttering av nye faddere. De økte markedsføringskostnadene er en konsekvens av den ekstraordinære innsatsen. Det forventes at bidrag fra de nyrekrutterte fadderne gir en
sterk og langsiktig inntektsvekst. Det ble rekruttert nesten 18.000 nye fadderskap gjennom disse aktivitetene.
**) Fordelte felleskostnader								
Alle felleskostnader er fordelt forholdsmessig basert på antall ansatte i de enkelte ansvarsområder/avdelinger. De kostnader
som inngår her er felles kostnader for husleie, IKT, kontorutstyr og rekvisita. Personalkostnader for generalsekretær og avdelinger for økonomi, IT og HR er fordelt på samme måte. Andel ansatte i administrativ stab er redusert i forhold til fjoråret,
se avsnitt over, og dette gir en forholdsmessig reduksjon av felleskostnader.						
									

Note 7: Administrasjonskostnader		

				
2011

2012

Endring i %

Personalkostnader

4 316

3 890

-10 %

Andre kostnader inkl. fordelte felleskostnader

5 194

2 442

-53 %

9 510

6 332

-33 %

Kostnader pr. kostnadsart

Sum administrasjonskostnader:

**)

Se også note 6.

Note 8: Administrasjonsprosent / formålsprosent / innsamlingsprosent

Administrasjonsprosent er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler. Formålsprosent er beregnet
som kostnader til formål delt på sum forbrukte midler. Administrasjonskostnader er direkte kostnader knyttet til avdelinger som
ikke driver med inntektsskapende aktiviteter eller aktiviteter for å oppfylle formålet, samt disse avdelingers andel av felleskostnader. Innsamlingsprosent er sum innsamlede midler minus kostnader knyttet til innsamling delt på sum innsamlede midler.
Under vises utviklingen for disse nøkkeltallene de siste 5 år.						
						
2008
Administrasjonsprosent

2009

2010

2011

2012

2,1 %

1,8 %

2,1 %

2,0 %

1,3 %

Formålsprosent

78,0 %

81,7 %

81,6 %

81,7 %

78,3 %

Innsamlingsprosent

77,9 %

82,1 %

82,4 %

82,2 %

77,0 %

Note 9: Anleggsmidler								
								

2012

It-utstyr

Anskaffelseskost p.r 01.01.2012

8 646

Tilgang

451

Avgang

0
9 097

Anskaffelseskost

Akkumulerte avskrivninger / nedskrivninger

-5 129

Bokført verdi pr. 31.12.2012

3 968

Årets avskrivninger

2 910

Økonomisk levetid

5 år

Investeringer før 01.01.2011

Økonomisk levetid

3 år

Investeringer etter 01.01.2011

Avskrivningsplan

Lineær

Eiendom

Barneby i Bergen *)
Leilighet i Bergen

2011

2012

31 304

31 304

3 068

3 068

*) Investeringen er vurdert til kostpris redusert for innsamlede midler og offentlig støtte fra Husbanken. Barnebyen avskrives ikke.
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22 noter

Barneby Bergen, kostpris investering

55 046

Barneby Bergen, refusjon fra Husbanken

-11 153

Barneby Bergen, innsamlet til bygging

-12 589

Bokført verdi pr. 31.12.2012:

31 304

Note 10: Pensjoner								

Stiftelsen er pliktig å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller
kravene i denne lov. Stiftelsen har en kollektiv pensjonsordning som omfatter 21 personer og 7 pensjonister. Ordningen gir
rett til fremtidige ytelser (ytelsesbasert ordning). Disse ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå
ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelse fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket i 2006 og nyansatte fra og med 01.01.2007 meldes inn i en innskuddsbasert pensjonsordning.

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2011

2012

2 030

1 886

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning av pensjonsmidler

866

877

-873

-881

206

242

0

0

Administrasjonskostnader
Resultatført planendring
Resultatført aktuarielt tap

197

60

2 426

2 184

-2 049

-2 608

Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)

3 179

4 073

Balanseførte pensjonsforpliktelser inkl. AGA **)

1 130

1 465

-253

-322

140

181

2011

2012

Diskonteringsrente

3,80 %

3,90 %

Forventet lønnsregulering

3,50 %

3,50 %

Forventet pensjonsøkning

0,10 %

0,20 %

Forventet G-regulering

3,25 %

3,25 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,10 %

4,00 %

Resultatført pensjonskostnad
Avstemming - balanseført pensjonsforpliktelse

Netto pensjonsforpliktelse-overfinansiert (underfinansiert) *)

*) Herav AGA inkludert i DBO
**) Herav AGA inkludert i balanseført forpliktelse
Økonomiske forutsetninger:

Note 11: Andre fordringer								

I dette beløpet inngår tilskudd fra Norad på tilsammen TNOK 21.072. 							
I beløpet inngår også et bidrag på ca. 11 mill. fra Odd Fellows Landsak som er samlet inn i 2012.				
						

Note 12: Sperrete/bundne beløp i bank 							
Til dekning av husleie er et beløp på TNOK 1.945 sperret i bank. Beløp til dekning av skattetrekk står bundet på egen bankkonto.

Note 13: Formålskapital 							

Stiftelseskapital / Grunnkapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner a)

01.01.12

Tilførsel

Bruk

31.12.12

6 000

0

0

6 000

2 126

0

0

2 126

20 652

5 954

-20 963

5 643

20 652

0

-20 652

0

0

5 954

-311

5 643

Annen formålskapital (tidl. driftsfond)

127 151

20 652

0

147 803

Sum formålskapital

155 929

26 606

-20 963

161 572

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
- Herav midler avsatt til Norad-finansierte program
- Herav katastrofefond

b)

SOS-barnebyer årsrapport 2012

a) Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Beløpet består av 11 testamentariske gaver som ble gitt til Stiftelsen SOS-utdanningsfond før år 2000. For samtlige av beløpene gjelder at det kun er avkastningen som kan brukes. Opprinnelig kapital skal stå urørt.
Stiftelsen SOS-utdanningsfond ble slått sammen med Stiftelsen SOS-barnebyer Norge med virkning fom 01.01.2004.
b) Formålskapital med selvpålagte restriksjoner								
I 2007 bevilget styret et beløp på 20.652 til bruk for inndekning av forpliktelser knyttet til programmer der Norad bidrar med
delfinansiering. Det har ikke vært behov for å benytte disse midlene. Styret ønsker derfor å reversere denne bevilgningen og
heller tilføre beløpet til «Annen formålskapital».
Fra og med 2012 er det etablert en fadderskapsordning for å skaffe til veie midler til bruk i katastrofer. Bidrag som kommer
via denne, samt andre bidrag spesielt øremerket til katastrofer avsettes løpende i et «katastrofefond» under posten «Formålskapital med selvpålagte restriksjoner». Styret har også vedtatt at årets aktivitetsresultat i sin helhet disponeres til denne
posten.								
								
Transaksjoner 2012:

Tilførte bidrag fra katastrofefadderskap

911

Tilførte bidrag øremerket katastrofearbeid

547

Tilført årets aktivitetsresultat

4 496

Sum tilført

5 954

Brukt til katastrofearbeid i Syria

-311

Overført til Annen formålskapital

-20 652

Sum brukt/overført
					

Note 14: Avsetning til forpliktelser

-20 963

							
Saldo pr.

Tilført

Brukt

Saldo pr.

01.01.12

i 2012

i 2012

31.12.12

Faddermidler

60 771

160 686

-157 976

63 481

Avsatt til norskfinansierte prosjekter

98 146

83 810

-72 025

109 931

Spesielle prosjektbidrag

93 799

82 256

-119 735

56 320

Sum fadder- og prosjektmidler
252 716
							

326 752

-349 736

229 732

Note 15: Nærstående parter								

Stiftelsen SOS-barnebyer Norge er medlem av paraplyorganisasjonen SOS Children’s Villages med hovedkontor i Østerrike.
Fadderbidrag og gaver til fadderbarn fra SOS-barnebyer Norge og andre SOS organisasjoner overføres til konto i Østerrike.
Derfra kanaliseres midlene samlet videre til de ulike prosjektene/programlandene.

Stiftelsen har også forpliktelser om å dekke årlige driftskostnader for program som finansieres av SOS-barnebyer Norge.
Disse forpliktelsene har tidligere vært knyttet til mer enn 200 ulike program i 44 land. Den internasjonale organisasjonen
harsett det nødvendig å omstrukturere virksomheten for å redusere antallet land som den enkelte giverorganisasjon finansierer og dermed effektivisere driften. Denne prosess forventes avsluttet i løpet av 2013 og vil bety at SOS-barnebyer Norge får
et finansieringsansvar for program i ca. 18 land. Programporteføljen for de aktuelle landene vil bli utvidet og beløpsmessig
vil norske forpliktelser øke. SOS-barnebyers finansieringsforpliktelser til prosjekter i utlandet er normalt i USD eller EUR.
For år 2013 er denne driftsforpliktelse beregnet til 150 mill. kroner. Dette beløpet dekker driften av 210 enkeltprosjekter.
Ved utgangen av 2012 har stiftelsen til sammen kroner 383 mill. som kan benyttes til dekning av program og programforpliktelser.
Styret i SOS-barnebyer Norge har vedtatt å yte støtte til aktiviteter som skal bidra til økt inntektsvekst i andre SOS-organisasjoner. Denne støtte gis enten i form av lån eller som direkte bevilgning.
Alle medlemsorganisasjoner tilhørende SOS Children’s Villages må betale sin andel av internasjonale drifts- og administrasjons-kostnader. Norges andel 2012 beløp seg til MNOK 29,2. Dette utgjør 5,9 % av vår totale inntekter.
Note 16: Fadderbarnkonti								

SOS-barnebyer forvalter midler avsatt på egne konti til fordel for navngitte fadderbarn. Samlet beløp innestående på fadderbarnkonti pr. 31.12.2012 var TNOK 350.
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24 revisjonsberetning

SOS-barnebyer årsrapport 2012
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26 SOS-barnebyers arbeid

TOTALT
2 407 SOS-program hjelper
1 938 676 barn og familier
Omsorg
• 532 SOS-barnebyer for
73 050 barn og unge
• 647 SOS-familieprogram for
537 534 barn og familier

Utdanning
• 232 SOS-barnehager for 22 483 barn
• 186 SOS-skoler for 108 839 elever
• 99 SOS-yrkesopplæringssentre for
24 231 elever

Helse
• 74 SOS-medisinske sentre gir
579 293 behandlinger

Nødhjelp
• 21 SOS-nødhjelpsprogram hjelper
586 319 mennesker

AMERIKA

afrika

512 SOS-program hjelper
695 220 barn og familier

880 SOS-program hjelper
768 418 barn og familier

Omsorg
• 126 SOS-barnebyer for 14 459 barn og unge
• 183 SOS-familieprogram for 121 173 barn og familier

Utdanning
• 4 SOS-barnehager for 191 barn
• 11 SOS-skoler for 6866 elever
• 22 SOS-yrkesopplæringssentre for 3 912 elever

Nødhjelp
• 12 SOS-nødhjelpsprogram hjelper 547 184 mennesker

Omsorg
• 149 SOS-barnebyer for 20 414 barn og unge
• 202 SOS-familieprogram for 120 352 barn og familier

Utdanning
• 140 SOS-barnehager for 14 592 barn
• 117 SOS-skoler for 54 939 elever
• 33 SOS-yrkesopplæringssentre for 8010 elever

Helse
• 65 SOS-medisinske sentre behandler 531 492 pasienter

Nødhjelp
• 5 SOS-nødhjelpsprogram hjelper 15 577 mennesker

SOS-barnebyer årsrapport 2012

asia

Europa

602 SOS-program hjelper
225 834 barn og familier

413 SOS-program hjelper
178 320 barn og familier

Omsorg
• 146 SOS-barnebyer for 31 597 barn og unge
• 126 SOS-familieprogram for 120 352 barn og familier

Utdanning
• 70 SOS-barnehager for 6 983 barn
• 57 SOS-skoler for 46 761 elever
• 36 SOS-yrkesopplæringssentre for 9 646 elever

Helse
• 7 SOS-medisinske sentre behandler 47 748 pasienter

Nødhjelp
• 3 SOS-nødhjelpsprogram hjelper 23 558 mennesker

Omsorg
• 112 SOS-barnebyer for 6 791 barn og unge
• 136 SOS-familieprogram for 162 750 barn og familier

Utdanning
• 18 SOS-barnehager for 717 barn
• 1 SOS-skole for 274 elever
• 8 SOS-yrkesopplæringssentre for 2 663 elever

Helse
• 1 SOS-medisinsk senter behandler 58 pasienter
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Vi takker for støtten fra våre hovedsamarbeidspartnere:

SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig
av nasjonalitet, kultur og religion i 133 land og territorier over hele verden.
Den Sentralafrikanske
Republikk
Dominikanske Republikk
Equador
Egypt
Ekvatorial Guinea
El Salvador
Elfenbenskysten
England
Estonia
Etiopia
Filippinene
Finland
Frankrike
Fransk Polynesia
Gambia
Georgia
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Hellas

Honduras
Hungary
Hviterussland
Island
India
Indonesia
Israel
Italia
Jamaica
Japan
Jordan
Kambodsja
Kamerun
Kapp Verde
Kasakstan
Kenya
Kina
Kirgistan
Kongo
Kosovo
Kroatia
Kyrops
Laos

Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Makedonia
Malawi
Mali
Marokko
Mauritius
Mexico
Mongolia
Mosambik
Namibia
Nepal
Nederland
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norge
Pakistan

Palestina
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Romania
Russland
Rwanda
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Somalia
Somaliland
Sør-Afrika
Sør-Korea
Sør-Sudan
Spania
Sri Lanka
Sudan
Sverige
Sveits
Swaziland

Syria
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tjekkia
Togo
Tunis
Tyrkia
Tyskland
Uganda
Ukraina
USA
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Østerrike
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Albania
Algeri
Angola
Argentina
Armenia
Australia
Aserbajdsjan
Bangladesh
Belgia
Benin
Bolivia
Bosnia og Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Canada
Chad
Chile
Colombia
Costa Rica
Danmark

