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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 skal høre til i en familie der de kan utvikle seg med omsorg, respekt og trygghet. SOS-barnebyer har over 60
års erfaring med barneomsorg i 133 land, og arbeider for barns beste uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

HVEM VI HJELPER

SOS-barnebyer hjelper barn som har mistet tryggheten og omsorgen fra en familie, og barn som står i fare for å miste
sine nærmeste omsorgspersoner. 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.

HVORDAN VI HJELPER
Stabile relasjoner og et trygt hjem er essensielt for barns fysiske og psykiske utvikling. Samtidig vet vi at barn trenger
en sterk stemme internasjonalt. SOS-barnebyer bidrar på flere måter:
Vi styrker familier og lokalsamfunn. Familieprogrammene tilpasses hver enkelt familie og situasjonen i lokalmiljøet, slik at familiene selv kan gi barna sine god omsorg. Vi gir helse- og ernæringshjelp, tilbyr skole og yrkesutdanning, stimulerer til inntektsskapende arbeid og styrker omsorgsevnen hos foreldrene. I tillegg etablerer vi egne skoler
og helsetjenester og støtter utviklingen av lokale tilbud.
Vi gir barn god alternativ omsorg. De barna som trenger det får en ny familie med kjærlighet og omsorg i en
SOS-barneby. Her gir vi et langsiktig omsorgstilbud i tråd med internasjonale retningslinjer for alternativ omsorg. I
krisesituasjoner er vår viktigste oppgave å gi omsorg og beskyttelse til barn som er alene.
Vi styrker samfunnet. Barn må delta og bli hørt. Over hele verden arbeider SOS-barnebyer med å etablere gode
standarder, rammebetingelser og godt lovverk for barn. Vi jobber for retten til å vokse opp sammen med søsken og
motarbeider stigmatisering og diskriminering av barn som har mistet familien sin. I kampen for barns rettigheter er
SOS-barnebyer en tydelig stemme.
Her er en grafisk fremstilling av aktivitetsregnskapet per 31.12.2013
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FORBRUK AV MIDLER
KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER 16 %
ADMINISTRASJONSKOSTNADER 1 %
TIL INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 1 %
TIL INTERNASJONALE PROGRAM 73 %
TIL NASJONALE PROGRAM 4 %
TIL FORMÅLSKAPITAL MED SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER 5 %

INNTEKTER
TILSKUDD
FADDERBIDRAG
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FOTO FOR FAMILIER

Familiedagen 15. mai 2013 ble markert med en fotoutstilling i Spikersuppa i Oslo. Utstillingen ble åpnet av
barneombud Anne Lindboe, og fokuserte på barns behov
for trygghet og beskyttelse i en familie. Fortsatt
lever
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FEM ÅR I BERGEN
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DAGENS MENING:

Jon Fosse, Stian Blipp og Kjell
Inge Røkkefeire
var skoletapere
i Bergen
som ble voksenvinnere.

I 2013 kunne SOS-barnebyen i Olsvik
StIAN BrOMArk
Årgang 128 uke 50 nr.
289 LøssaLger
kr 25,femårsjubileum.
Barnebyen
spesielt tilrettelagt
for åside 2–3
kunne ivareta søskengrupper som av ulike årsaker ikke
kan bo med sine foreldre. Den består av åtte familiehus,
samt felleshus med aktivitetsrom, gymsal, musikkrom og
hobbyrom, og ligger i et integrert nabolag med gåavstand
til flere skoler. Det bor i dag 17 fosterbarn og ni fosterforeldre i barnebyen.

Ja, det er noen
snille barn her!

MatVareprisene:

full strid
om agenda

GJENNOMSLAG FOR SØSKENSATSING sVs snorre

Valen vil ha

stemmer og
Etter stortingsvalget i 2013 fikk Norge en ny regjering,
som tør å
provosere.
SOS-barnebyers fremste krav da regjeringsforhandlingene
saMfunn
side 10–11 Seks
startet var en sterkere satsing på søsken i fosterhjem.
av ti søsken blir skilt fra hverandre når de settes under
barnevernets omsorg, og da mister de også den ene stabile
relasjonen de har i livet. Nå har den nye regjeringen lovet
å «prioritere tiltak slik at barn under barnevernets omsorg i
større grad får vokse opp sammen med søsknene sine».
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BARN HJELPER BARN

«Ja, det er noen snille barn her», som Dagsavisen skrev
på forsiden sin i desember. Saken handlet om barn som
bidrar blant annet til SOS-barnebyer, og i 2013 har vi sett
barn samler hvert år inn millioner av kroner til veldedige formål. elevene på bakås
rekordtall både for Skolejoggen, som kombinerer fysisk
skole i oslo har en omvendt julekalender: de skaffer penger til sos-barnebyer.
aktivitet med engasjement for verdens sårbare barn,
ogside 6–7
saMfunn
Omvendt julekalender, der skoleelever gir i stedet for å få.
Nesten 50 000 elever deltok i Omvendt julekalender, og
34 000 barn jogget til støtte for SOS-barnebyer.
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KRITISK FOR BARN I SYRIA

Borgerkrigen i Syria har vart siden våren 2011, og for barna
i landet blir situasjonen stadig mer kritisk. I 2012 ble SOSbarnebyen i Aleppo evakuert, og i barnebyen i Damaskus bor
nå mer enn 100 voksne og barn. Høsten 2013 delte SOSbarnebyer ut mer enn 60 000 måltider til familier på flukt.
SOS-barnebyer lager også barnevennlige områder der barn
kan leke og få hjelp til å bearbeide traumene sine. Samtidig
begynner jobben med å få barn tilbake på skolen.

HÅPET TILBAKE PÅ FILIPPINENE

Natt til 8. november 2013 traff tyfonen Haiyan sentrale deler av Filippinene og omlag fire millioner mennesker mistet
hjemmene sine. SOS-barnebyen i Tacloban ble skadet i
tyfonen, men ingen barn eller voksne omkom. Den ble et
godt knutepunkt for SOS-barnebyers hjelpearbeid. På det
meste var elleve dagsentre i drift og hundrevis av familier
mottok hjelp. Mer enn 2 000 barn fikk hjelp av SOS-barnebyer i tiden etter katastrofen.
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BARNEOMSORG FOR UTVIKLING

xxx

BARNEOMSORG SKAPER
UTVIKLING
FNs tusenårsmål er ennå ikke oppfylt. SOS-barnebyer mener målet om varig utvikling nås best
dersom vi setter barnas behov først.
I Kosovo blir 70 nyfødte barn forlatt av
sine mødre på fødselsklinikken hvert
eneste år. I Angola og på Filippinene
roter foreldreløse barn rundt i søppeldunker og på fyllinger for å finne mat de kan
spise eller gjenstander de kan selge for å
få penger. Over hele verden vokser 160
millioner barn opp uten omsorgspersoner, i en barndom uten tilstrekkelig beskyttelse og kjærlighet fra en familie. Det

får store konsekvenser, både for barna
selv og for samfunnene de vokser opp i.
GODE TUSENÅRSMÅL

I år 2000 vedtok FN de såkalte tusenårsmålene. Verdenssamfunnet ble enige om
åtte konkrete målsetninger for å bekjempe fattigdom, og satte en frist til 2015 for
å nå disse målene. Siden den gang har
mye gått i riktig retning, men når fristen

går ut i 2015 vil mye fortsatt være ugjort.
FN-dagen markeres 24. oktober hvert
år, og i 2013 benyttet SOS-barnebyer
denne dagen til å se framover. Arbeidet
med å sette nye utviklingsmål for tiden
etter 2015 er i gang, og denne gangen
må barneomsorg bli en sentral del av
utviklingspolitikken.
Tusenårsmålene har etter vår mening ikke fokusert nok på omsorg og
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beskyttelse av barn. Barns levekår er
avgjørende dersom målene om varig
utvikling skal nås. Dette jobbet SOSbarnebyer med å synliggjøre i tiden
rundt FN-dagen i 2013, blant annet
med et leserinnlegg fra fylkeslederne
i Frivillige for SOS-barnebyer som
sto på trykk i omtrent 50 ulike aviser
landet over.

Millioner av muligheter
Hvert eneste barn er en ny mulighet til å skape en bedre
verden. Da må vi gi dem den hjelpen de har krav på.

NYE MÅL FOR FREMTIDEN

Omsorg og et trygt hjem er utgangspunktet for at barn skal kunne få oppfylt alle sine andre rettigheter. Gjennom
å støtte familier i krise, forebygge at
barn blir forlatt, sørge for at omsorgspersonene overlever kritiske situasjoner og
tilby alternative omsorgsløsninger der
det er nødvendig, kan verdenssamfunnet
gi en trygg ramme rundt barns liv.
Det gjør det også lettere for barna å
få dekket sine andre behov. Barn som
vokser opp i trygge familier er i stand
til å delta i samfunnet på en helt annen
måte enn de som sliter med traumer
etter en evig kamp for å overleve. De
er i stand til å motta utdanning og til å
utvikle seg til trygge voksne som bidrar
i samfunnet de er en del av. Derfor må
barn og unge bli hørt når de nye utviklingsmålene skal settes.

160 millioner barn vokser opp uten voksne omsorgspersoner eller en familie som
kan gi dem beskyttelse, varme og en trygg oppvekst. Det er et skremmende høyt
tall. Uten trygge barn klarer vi ikke å bygge gode samfunn. Det er vårt viktigste
budskap når verdenssamfunnet nok en gang skal diskutere hvordan vi kan hjelpe
de fattigste landene til en varig og god utvikling.

LØNNSOM SATSING

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å styrke barnas rettigheter. Barna må bli
hørt, de må delta, og de må være utgangspunktet også for de voksnes rettigheter.
De må løftes fram i all kommunikasjon med samarbeidsland, enten vi meisler
ut handelsavtaler eller bidrar med utviklingshjelp. Skaper vi en verden som tar
utgangspunkt i barn, skaper vi også en verden som er rustet for en bedre fremtid.

Å investere i en trygg barndom er i
tillegg lønnsomt, om vi skal tro James
Heckman, som er nobelprisvinner i
økonomi. Jo tidligere vi kommer inn i
barnas liv og bidrar til trygghet, jo mer
får vi tilbake, sier han. Tidlig innsats
for barn gir både bedre økonomisk
vekst og et mer likestilt samfunn. Derfor må utviklingspolitikken begynne
med barns rett til et hjem, og med omsorg og trygghet for de som er alene.
SOS-barnebyer har mer enn 60 års
erfaring med omsorgsarbeid verden
over, og er i dag til stede i 133 land.
Alle barn er forskjellige, men noe er
også likt. Alle trenger nære omsorgspersoner og en trygg og stabil oppvekst.
Tusenårsmålene har hjulpet, men
fortsatt står mye igjen. Nå må arbeidet
fortsette med uforminsket styrke – og i
neste runde må vi sette barna først.

160 millioner barn vokser opp uten voksne
omsorgspersoner eller en familie som kan gi
dem beskyttelse, varme og en trygg oppvekst.
Fattigdommen er på vei ned over hele verden, og stadig flere får tilgang til rent
vann. Men fortsatt vokser for mange barn opp uten utdanning. Fortsatt dør det
årlig nesten åtte millioner barn under fem år. Og fortsatt lever for mange på
gaten, i slum og ekstrem fattigdom, eller vandrer fra sted til sted under svært
farlige og usikre omstendigheter. Da har de heller ingen tilgang til utdanning,
helsetjenester, informasjon eller trygghet.

Det er et langt lerret å bleke. Det er mange barn
som trenger vår hjelp, men det gir også mange
muligheter – 160 millioner muligheter til å
skape en varig utvikling og en bedre verden.
Her har heldigvis Norge gode tradisjoner å
vise til. Vi hadde verdens første barneombud,
verdens første barneminister, og var blant de
første landene i verden som signerte FNs barnekonvensjon. Den kampen må vi nå fortsette.
Barna har ingen tid å miste.

Generalsekretær i SOS-barnebyer
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FAMILIEPROGRAMMENE
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TRYGGE FAMILIER OG
GODE LOKALSAMFUNN
Det beste for et barn er å vokse opp i en familie som gir trygghet og stabilitet. SOS-barnebyer
jobber for å sikre sårbare familier, gi en ny familie til barn som trenger det, og styrke
lokalsamfunn og myndigheter i fattige land.
Krig og konflikt, naturkatastrofer, arbeidsledighet, sykdom,
vold og rusmisbruk er noen av årsakene til at barn mister nære
omsorgspersoner eller familiene de tihører. I tillegg er fattigdom ofte en underliggende årsak. Nesten alle land i verden har
undertegnet FNs barnekonvensjon, og med det anerkjent et
juridisk ansvar for å støtte foreldre og omsorgspersoner slik at
de kan gi barna sine en trygg oppvekst. Men i mange tilfeller
er det store mangler ved offentlige velferdsordninger og sosialtjenester. Stadig ser vi myndigheter med manglende evne og
vilje til å prioritere hjelp til utsatte familier og sårbare barn.

eksisterende familiene sammen. SOS-familieprogrammer
støtter vanskeligstilte og sårbare familier slik at de kan
beholde barna sine og gi dem en god og langsiktig omsorg.
Hjelpen fra SOS-barnebyer er tilpasset hver enkelt families
behov. Målgruppene for familieprogrammene er sårbare familier, for eksempel aleneforeldre, familier som ledes av barn
eller besteforeldre, familier der omsorgspersonene er syke og
familier som på andre måter mangler ressurser til å gi god
omsorg. Målet er en «hjelp til selvhjelp» der familiene skal
klare seg selv og kunne ta godt vare på barna. Slik forebygger
vi at familier splittes og at barna blir alene.

HJELP TIL SELVHJELP

SOS-barnebyer driver både barnebyer for barn som har mistet
familien sin, og familieprogrammer der målet er å holde de

HOLDE FORELDRE I LIVE

I mange av våre familieprogrammer er medisinsk oppfølging

FOTO: BENNO NEELEMAN
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av omsorgspersonene en viktig del av arbeidet. Over 17 millioner barn har mistet minst en av foreldrene på grunn av aids,
og flere steder er nesten en hel foreldregenerasjon hiv-smittet.
Ved å gi næringsrik mat og medisiner, sørger vi for at foreldrene lever lenger og er friske nok til at de kan gi barna sine
omsorg til de kan klare seg selv. Der foreldrene har falt bort,
hjelper familieprogrammet besteforeldre og eldre søsken slik
at de kan ta omsorgsansvar.
MULIGHET TIL INNTEKT

Flere steder ser vi at antall arbeidsledige øker. Det gjør også
antall mennesker som riktignok er i jobb, men som har så liten
inntekt at de ikke kan leve av det. Mange foreldre er tvunget
til å flytte til andre deler av landet eller migrere til utlandet for
å kunne forsørge familien sin. Arbeidsutvandring splitter familier og fører til at barn blir skilt fra foreldrene sine. Tross de
økonomiske fordelene, har arbeidsutvandring en svært negativ
påvirkning på familiene, og spesielt barna og deres utvikling.
Familieprogrammene gir yrkesopplæring slik at omsorgspersoner kan skaffe familien en stabil inntekt. Vi gir
opplæring innenfor relevante yrker lokalsamfunnet har
behov for. Vi oppretter spare- og lånegrupper som skaper
nettverk og gjør sårbare familier i stand til å komme i gang
med inntektsbringende aktiviteter. Målet er alltid å sørge for
at familien har en stabil inntekt og kan gi barna trygghet,
næringsrik mat, god helseoppfølging og skolegang.

ENDRER HOLDNINGER

I tillegg til tiltak for å holde barna i skolen og foreldre i jobb,
driver familieprogrammene utstrakt arbeid for å endre holdninger for å få slutt på fysisk avstraffelse, informasjonsarbeid
og -kampanjer om barns rettigheter og barns utvikling og
behov for å bli sett. SOS-barnebyer har aktiviteter til både
barn og foreldre som gir mestringsfølelse, skaper samhold og
gir familiene positive øyeblikk sammen. Dårlige boforhold og
en daglig kamp om å få endene til å møtes, skaper stress og
fortvilelse som kan føre til konflikter, depresjoner, rusmisbruk
og vold. Familier i slike situasjoner trenger støtte og hjelp for å
kunne gi barna god omsorg og forhindre at en vanskelig livssituasjon går i arv til neste generasjon.
Mødre som kommer fra familier preget av voldelige og
undertrykkende relasjoner får opplæring i barns og kvinners rettigheter, yrkesopplæring og veiledning som styrker
selvbildet og troen på at de kan skape en bedre fremtid for
seg og sine barn. SOS-familieprogrammer driver mange
steder egne dagsentre og barnehager slik at aleneforeldre kan
få yrkesopplæring og gå på jobb uten at barna blir overlatt til
seg selv.
Gjennom familieprogrammer, sosialsentre, skoler og
likestillingsarbeid jobber SOS-barnebyer for at barn skal
kunne bli værende hos sine egne familier. Arbeidet foregår
over hele verden, og vi kunne ikke klart det uten våre mange
gode støttespillere.
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TEMATITTEL
STØTTE
FRA NORAD

GODE RESULTATER
MED NORAD-STØTTE
Fem år med Norad-støtte har hjulpet 25 000 barn til å få dekket sine
grunnleggende rettigheter til helse og utdanning.
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Etter fem år med støtte fra Norad, det norske direktoratet
for utviklingssamarbeid, er det nå etablert 17 ulike SOSfamilieprogrammer i Malawi, Mosambik, Uganda, Tanzania,
Zambia, og Zimbabwe. Disse familieprogrammene har som
målsetning å sikre barns rettigheter gjennom å styrke de aller
mest utsatte og vanskeligstilte familiene der barn står i fare
for å miste sin foreldreomsorg. I mange av familiene programmet støtter er det eldre barn eller besteforeldre som tar
omsorgen for barna, andre steder er det unge jenter som står
alene om omsorgen.
Disse familiene har ofte svært få muligheter til å bryte
ut av fattigdomssirkelen og mange av barna står uten den
beskyttelsen de trenger. De 17 familieprogrammene har til nå
sikret at 25 000 barn har fått ivaretatt grunnleggende rettigheter til helse og utdanning.

Be
Beira

fått tilgang til helsetjenester.
Helsetjenestene har vært viktige
for omsorgspersonene, spesielt
mødre, og har påvirket barnas trivsel, utvikling og muligheter
i livet. Flertallet av familiene i programmet er berørt av hiv/aids,
og forebyggende tiltak og behandling har bidratt til at barna ikke
mister sin omsorg, men får beholde familien som en trygg base.
Maputo
uto

ARBEID FOR AT FAMILIER SKAL KLARE SEG SELV

Familieprogrammet jobber med inntektsgenerende arbeid og
yrkesopplæring for at familiene skal bli i stand til å beskytte
og forsørge sine barn. I løpet av disse fem årene har 75 prosent oppnådd en stabil inntekt der hele 90 prosent av familiene
nå kan tilby sine barn tre måltider om dagen. Dette har bidratt
til at antall familier som klarer seg selv har økt, i tillegg til at
lokalsamfunnets evne til å ta ansvar for utsatt barn er styrket.

UTDANNING FOR Å STYRKE BARNS MULIGHETER

En av hovedprioriteringene i familieprogrammet er å sikre
barns rett til relevant og god utdanning, fordi det bidrar til å
forhindre oppløsning av familiene samtidig som det styrker
barnas framtidsmuligheter. Familieprogrammene har sikret
utdanning for mer enn 20 000 barn, inkludert høyere utdanning. Programmet har arbeidet for å forebygge at barn slutter
på skolen og med spesiell vekt på jenter.
HELSE FOR Å STYRKE BARNS UTVIKLING OG OMSORG

I alt har 88 prosent av de som er med i familieprogrammet
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STYRKING AV SIVILT SAMFUNN FOR Å SIKRE BARNS
OMSORG

Å bidra til å etablere og styrke lokale organisasjoner (CBOs) i å
ta ansvar for å beskytte og ivareta barns omsorg i lokalsamfunnet har vært en viktig strategi for å sikre bærekraft i programmet. Flere lokale organisasjoner har blitt etablert og har økt
sin kapasitet gjennom samarbeidet med SOS-landene. Dette
arbeidet har vært avgjørende for å sikre at lokalsamfunnet er et
sikkerhetsnett for utsatte barn og familier som står i fare for å
oppløses. I tillegg har styrking av lokale organisasjoner bidratt.

BARNEBYEN I BERGEN

FEIRER FEM ÅR MED
ROSENDE ORD

Barnebyen i Bergen feiret fem år i 2013, og får skryt fra både skolen, barnevernet og barna selv
i en ny evaluering. Samtidig viser en ny rapport at norske fosterhjem møter flere utfordringer.
Mer enn fem år har gått siden SOS-barnebyen i Olsvik utenfor
Bergen åpnet, og nå har både de som bor i barnebyen og apparatet rundt dem kommet med sine erfaringer gjennom disse
årene.
Både skolen, den kommunale barnevernstjenesten og statlige BUF-etat har besvart en rekke spørsmål om arbeidet i
barnebyen. Søskensatsingen og stabiliteten barnebyen tilbyr
barna er noe av det som slår positivt ut for barnebyen.
STORE BEHOV

Evalueringen av barnebyen i Bergen kommer samtidig med at
en ny NOVA-rapport peker på flere utfordringer med fosterhjemstilbudet i Norge. Heldigvis er mange fosterforeldre
fornøyd med hjelpen de får fra det offentlige apparatet, men
mange sier også at de ikke er tilfreds. Samtidig viser studier at
en fjerdel av barn i norske fosterhjem har flyttet mer enn fem
ganger.
10 000 norske barn bor i fosterhjem, og flere hundre norske
barn plasseres i fosterhjem hvert eneste år. Sissel Aarak, som
er leder for nasjonale programmer hos SOS-barnebyer Norge,
mener fosterforeldrene må få mer støtte.
– Mange fosterforeldre føler at de blir etterlatt til seg selv
når fosterbarnet har flyttet inn. Hjelpen må begynne idet
barnet blir plassert, og fosterforeldre må ha rask tilgang på
fagfolk når behovet oppstår, sier Aarak. Hun mener det er
behov for en bedre matching mellom fosterbarn og fosterforel-

dre. Men i dag vet vi for lite om barna som skal plasseres, og
vi har for få fosterhjem i Norge, forteller hun.
SAMARBEID MED SKOLE

I evalueringen av barnebyen i Bergen er både barnevernstjenesten og BUF-etat spesielt fornøyd med at barna får bo
i hjemmet sitt også når fosterforeldrene har avlastning. De
skryter i tillegg av den langsiktige tenkningen som preger
barnebyen. Barnevernstjenesten legger vekt på de individuelle
tilpasningene barnebyen gjør rundt hvert enkelt barn, mens
BUF-etat peker på kvaliteten på omsorgen for barna.
– Vi er glade for de positive tilbakemeldingene, sier Sissel Aarak. – Samtidig må vi være åpne for at vi stadig kan bli
bedre. Her er det mye å lære, også når vi nå jobber med å få etablert en ny barneby i Norge. SOS-barnebyer har mer enn 60 års
erfaring med å drive barnevernstiltak i Europa. Det har gitt oss
god kunnskap om hva som fungerer for våre mest sårbare barn.
Evalueringen viser også at skolene er fornøyd med samarbeidet om barnas skolegang, og at barnebyen legger godt til
rette for barnas skolearbeid.
– Disse tilbakemeldingene betyr mye for oss som jobber i
barnebyen, sier Morten Lillestøl Madsen, leder for SOS-barnebyen i Bergen. Det bor i dag ni SOS-foreldre og 17 fosterbarn i barnebyen, og 16 av barna er der sammen med søsken.
– Det er godt å se at både barnevernet og skolen skryter av
jobben vi gjør, sier Lillestøl Madsen.
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SATSER PÅ BARN OG
BÆREKRAFT
– Barns ve og vel er noe som opptar Orkla, sier Håkon Mageli, konserndirektør for
kommunikasjon og Corporate Affairs. Nå strekker engasjementet seg fra Norge, via Øst-Europa
og hele veien til Vietnam.
Dette er et bidrag som vi gir med stolthet, sier Håkon Mageli.
Han er konserndirektør for kommunikasjon og Corporate Affairs i Orkla, som har bidratt til SOS-barnebyers arbeid siden
år 2000.
– Dette er et historisk engasjement som har vart i mange
år. Vi har tradisjon for å satse langsiktig, sier Mageli. I løpet
av de snart fjorten årene som har gått har Orkla og datterselskapene finansiert familiehus i St. Petersburg og Kandalaksja
i Russland, Valmiera i Latvia og Hemeiusi i Romania. I tillegg
finansierer de nå en hel barneby i Pleiku i Vietnam. Den åpner
i september i år.

Vi har valgt SOS-barnebyer som
hovedpartner fordi vi har tro på
organisasjonen. SOS-barnebyer
har et godt renomme, bidraget
vårt går til en god sak – barns ve
og vel er noe som opptar Orkla.
– Det SOS-barnebyer gjør er bærekraftig, sier Håkon Mageli i Orkla.

ER MED PÅ NOE VIKTIG

For Håkon Mageli er det særlig huset i St. Petersburg som skiller seg ut. – For Orkla i Russland har dette vært et engasjement
å være stolte av. De som er ansatt lokalt føler at de er med på
noe viktig, sier han.
Barna i barnebyen har også god grunn til å glede seg over
dette samarbeidet. Orkla produserer nemlig sjokolade i St. Petersburg, og bidrar med sjokolade og andre varer til barnebyen
hver jul.
– Vi har fokusert på områder der vi har aktivitet. Det gjør
det også lettere for våre virksomheter å følge opp barnebyene,
forklarer Mageli. Orkla har lenge vært aktive i Øst-Europa,
og den nye barnebyen i Vietnam er en konsekvens av at det
tilknyttede selskapet Sapa har fått en sterk posisjon i Asia.
SATSER PÅ BÆREKRAFT

Orkla har hatt innsamlinger blant de ansatte, og synliggjort

samarbeidet blant annet i kantina og på konsernets intranettsider. Men det er ikke først og fremst de interne aktivitetene
som preger Orklas samfunnsengasjement, forteller Mageli.
– Vi har valgt SOS-barnebyer som hovedpartner fordi
vi har tro på organisasjonen. SOS-barnebyer har et godt
renomme, bidraget vårt går til en god sak, og barns ve og vel
er noe som opptar Orkla, sier han.
Nå satser Orkla bredt på bærekraft innen fire hovedområder: Mattrygghet, ernæring og helse, ansvarlige innkjøp og
miljø.
– Vi kan ikke vokse uten at veksten er bærekraftig, sier
Håkon Mageli. Han ser en klar sammenheng melom satsingen på bærekraft og satsingen på barn.
– Det SOS-barnebyer gjør er bærekraftig, slår han fast. –
Fordi kostnadene ved ikke å ta vare på barna er så store for
hele samfunnet.
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1.
2.

Hvorfor er det viktig å investere i en god barndom?
Hva får din virksomhet tilbake for å hjelpe sårbare barn i andre deler av verden?
Höegh Autoliners
v. Gabriela Stojicevic,
Head of Communications
Støtter SOS-barnebyers
arbeid på Filippinene og i
Mosambik

1. I vår barndom bygger vi fundamentet til resten av våre liv, hva kan
være viktigere enn å investere i det?
Alle barn skal ha retten til en trygg og
kjærlighetsfull barndom. Å få vokse opp
i en familie, eller sammen med andre
voksne som bryr seg om deg og kan gi
deg gode råd på veien til voksenlivet,
skal ikke være et privilegium, men en
rettighet. Vi er stolte over å få være med
på å sponse SOS-barnebyers viktige
arbeid for å gi barn en trygg start i livet.
2. Vi velger å støtte SOS-barnebyer
fordi vi tror på deres visjon og ønsker
å gi noe tilbake til samfunnet, ikke fordi
vi selv skal ha noe tilbake for det. Samtidig kan vi se at vårt engasjement for
SOS-barnebyer er med og skaper en
stolthet blant våre ansatte. Gjennom
SOS-barnebyer har vi hatt muligheten
å støtte et prosjekter på Filippinene der
mange av våre sjøfolk kommer fra, noe
som ytterligere har gitt en nærhet til
sponsorskapet.

Møller Gruppen
v. Paul Hegna, Direktør
konserninformasjon og
samfunnsansvar. Støtter
SOS-barnebyers arbeid i
Baltikum

1. Barn og ungdom er en sårbar
gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Dette handler ikke bare om
å få husly, trygghet og omsorg, men
om å bli behandlet som individer med
egne rettigheter. Ved å gi barn og unge
en god og trygg oppvekst vil de kunne
utvikle evnene sine for senere å ta ansvar for seg selv som voksne og være
bidragsytere i samfunnet sitt.
2. Vi jobber aktivt med å forankre våre
grunnverdier og Møller-kulturen, og

samfunnsansvaret er en dimensjon av
dette. Vi skal bruke samarbeidet med
SOS-barnebyer til å bygge en internkultur vi kan være stolte av. Gjennom
samarbeidet ønsker vi å bidra til å gi
trygghet til barn som trenger det mest,
samtidig bygge videre på egen kultur
og kjerneverdier gjennom å engasjere
våre ansatte i den baltiske regionen.

Ulstein Group
v. Tore Ulstein,
styreleder og visekonsernsjef. Støtter SOSbarnebyers arbeid i Brasil

1. Vi jobber i en familiebedrift, og for
oss står familien sterkt. SOS-barnebyer har fokus på familien og vi har selv
fått oppleve hvor viktig dette er. Det å
bygge familiebåndene, både biologiske
og ikke-biologiske er svært viktig. På
reisen vår til Brasil fikk vi se SOSmødrenes viktige rolle for å bygge
trygghet i familieenhetene. Det å satse
på barn og å skape trygger rammer er
helt avgjørende for læring, og en god
måte å yte hjelp på.
2. Ulstein har i en årrekke støttet ulike
gode tiltak som ikke har direkte med
forretningsdriften vår å gjøre. Vi bor
i et land med høy velferdi og kan fort
glemme at ikke alle har det som oss.
Vi hadde et ønske om et langsiktig og
godt samarbeid med en større organisasjon, og vi mener at SOS-barnebyer
gjør et veldig viktig og godt arbeid.

Wilh. Wilhelmsen Holding
ASA, v. Benedicte Gude,
Kommunikasjonsdirektør
Støtter SOS-barnebyers
arbeid på Filippinene og
i India

1. En god barndom er selve springbrettet til livet! Erfaringer og opplevelser i barndommen er byggeklossene
resten av livet baserer seg på. Gjennom vårt samarbeid med SOS-barneby-

er føler vi at vi kan bidra til å gi de som
trenger det en god barndom preget av
omsorg, trygghet og tilhørighet – viktig
ballast for å sikre en positiv utvikling for
barnet og det samfunnet hun eller han
skal være en del av som voksen.
2. Det å kunne bidra til at barn som
lever under de vanskeligste forhold
får en sunn og trygg barndom er i seg
selv givende. Det gjør oss stolte. I et
større perspektiv har vi som globalt
selskap et ansvar for å bidra til å øke
velferd og bidra til positiv samfunnsutvikling i områder hvor vi har forretning.
Samarbeidet med SOS Barnebyer er
derfor en viktig brikke i å utøve vårt
samfunnsansvar.

Skagen Fondene
v. Margrethe Vika,
Leder kommunikasjon
Norge. Støtter SOSbarnebyers arbeid i
Russland og Estland

1. Det er verdifullt i seg selv å trygge
hjem for barn uten foreldreomsorg.
Det er spesielt viktig fordi det gir barn
og unge verdighet og muligheter til å
utfolde seg.
2. SOS-barnebyer arbeider innen
områder eller tematikk som vi kaller
Upopulært, Underanalysert og Undervurdert. Vi bruker nettopp disse «tre
U’ene» når vi leter etter gode investeringer, men i samarbeidet med SOS får
begrepene ny verdi og mening. SKAGEN jobber målbevisst for å motvirke
at noen av finansbransjens negative
trekk utvikler seg i vår organisasjon.
Derfor vil vi skape engasjement for
ideelle organisasjoner og samfunnsnyttige formål – og bli bevisst på hva
selskapet og ansatte kan gjøre for å
bidra til at andre skal få det bedre. Vi
mener det bidrar til at SKAGEN vil bli
identifisert med andre verdier enn kun
de materielle, blant ansatte, kunder og
ved rekruttering av ansatte. Strategien
skiller også SKAGEN fra konkurrentene i positiv forstand.
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12 SLIK
TEMATITTEL
ER VI ORGANISERT

ET INTERNASJONALT
FELLESSKAP
SOS-barnebyer Norge er medlem av den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS Children’s
Villages International. Totalt finnes vi i 133 land over hele verden.
Den internasjonale paraplyorganisasjonen har som oppgave
å påse at de grunnleggende prinsippene for SOS-barnebyers
arbeid blir fulgt opp i alle disse landene, samt at virksomheten skjer innenfor de faglige og administrative retningslinjene som er trukket opp. SOS Children’s Villages International støtter også de nasjonale SOS-organisasjonene i arbeidet
med å gjennomføre SOS-barnebyers programmer basert på
våre verdier og prinsipper.
Hvert fjerde år avholdes den internasjonale generalforsamlingen, som hovedsaklig består av de nasjonale SOSorganisasjonene. Her velges president og visepresident, samt
et internasjonalt senat bestående av 22 medlemmer. Halvor
Stenstadvold, styreleder for SOS-barnebyer Norge, er i dag
medlem av det internasjonale senatet.
SOS Children’s Villages International har hovedsete i
Innsbruck i Østerrike. Det var i Innsbruck SOS-barnebyers

grunnlegger, Hermann Gmeiner, startet arbeidet med etableringen av den første barnebyen i 1949.
SOS-BARNEBYER NORGE

«Komiteen for norske venner av SOS-barnebyer» ble dannet i
Oslo i 1964, og i 1983 ble komiteen omgjort til «Stiftelsen SOSbarnebyer Norge». Den viktigste arbeidsoppgaven for SOSbarnebyer Norge er å mobilisere størst mulig folkelig engasjement og økonomisk støtte slik at vår visjon og vårt oppdrag kan
realiseres. Gjennom våre snart 50 år har vi finansiert en lang
rekke SOS-programmer som hjelper barn over hele verden.
I 2008 åpnet Norges første SOS-barneby i Bergen. Barnebyen er et fellesskap med åtte nye hjem for barn som er under
barnevernets omsorg, og er spesielt tilrettelagt for å ivareta
søsken. Ved utgangen av 2013 bodde det 17 fosterbarn og ni
SOS-foreldre i barnebyen.

SOS-barnebyer årsrapport 2013
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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
•T
 idligere 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
•G
 eneralsekretær i SOS-barnebyer. Tidligere generalsekretær i Høyre,

nestleder i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester (EOSutvalget), styremedlem i Frivillighet Norge.

LANDSFORENINGEN
FRIVILLIGE FOR
SOS-BARNEBYER
Frivillige for SOS-barnebyer er
en landsomfattende forening
som jobber for at barn skal
få vokse opp i et trygt hjem.
De frivillige er organisert i 20
fylkesforeninger som har hvert
sitt styre med fylkesleder og et
fylkesstyre, og gjør en uvurderlig
jobb for SOS-barnebyers posisjon i det norske samfunnet.

Fylkesledere:

• Akershus: Ingrid Steen Malt
•B
 uskerud: Grith Overgaard
Fosnæs
•F
 innmark: Rosel Olsen
•H
 edmark: Eva Bækkel
•H
 ordaland: Sonal Patel
•M
 øre og Romsdal
Kari Mette Abusland og
Gerd Watten
•N
 ordland: Ståle Bakken
•N
 ord-Trøndelag: Ingrid Hallan
•O
 ppland: Eva Engenes
•O
 slo: Solveig Hauge
•R
 ogaland: Ragne Rødstøl
•S
 ogn og Fjordane:
Ralf Einar Johannessen
• Svalbard
Anne Lise Klungseth Sandvik
• Sør-Trøndelag
Ida Marie Ulriksborg
•T
 elemark: Sissel Berit Hoell
•T
 roms: Bodil Skotnes
•V
 estfold: Bernhard Marti
•Ø
 stfold: Mary Gander

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
Erik Lie
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STERKT ENGASJEMENT
– FORTSATT VEKST
SOS-barnebyer Norge arbeider for langsiktig omsorg, styrkede rettigheter og et trygt hjem for
alle barn. I 2013 har inntektene våre steget til 575 millioner kroner, noe som har gjort at vi nok en
gang har kunnet øke vårt bidrag til de internasjonale SOS-programmene.

Fadderinntektene økte med nesten en fjerdedel i året som
gikk, mer enn 14 000 nye fadderskap ble tegnet, og norske
faddere i SOS-barnebyer er nå engasjert i hele 107 land på global basis. Også våre andre innsamlingsaktiviteter har gitt økte
inntekter gjennom det siste året. Dermed kan SOS-barnebyer
Norge glede seg over en økning i innsamlede midler på 15 %
i 2013.
I Norge arbeider vi aktivt for at flere barn skal få vokse opp
sammen med søsknene sine. Hele seks av ti barn i fosterhjem
separeres fra søsknene sine, og SOS-barnebyer har en sterk
stemme i arbeidet for å endre praksis. Barnebyen i Bergen,
som er et av få søskentiltak i Norge, har i dag større etterspørsel etter fosterhjemsplasser enn vi klarer å tilby.
Den internasjonale SOS-organisasjonen har nylig gått
gjennom vesentlige strukturendringer med sikte på at barns
rett til og behov for beskyttelse og omsorg skal bli enda bedre
ivaretatt i arbeidet fremover.

i denne barnebyen er i dag enten i arbeid eller under videre
utdanning, og fosterhjemsarbeidet som drives her får svært
god omtale.
Et annet eksempel ser vi i Mwanza i Tanzania, der byggingen av en ny barneby ble påbegynt i september. Den blir
bygget etter en ny programmodell, der samarbeid med lokale
myndigheter og lokalsamfunn om skole- og helsetilbud er
enda viktigere enn tidligere. Første fase vil være ferdig i slutten av 2014.
RETTIGHETSARBEID

I 2013 har SOS internasjonalt omstrukturert virksomheten,
effektivisert driften, bedret evnen til egenfinansiering i flere
programland, og samtidig redusert antall land som den enkelte giverorganisasjon finansierer. Denne omstruktureringen
har resultert i at SOS-barnebyer Norge ved utgangen av 2013
har finansieringsansvar for programmer i 18 land. Samtidig
bidrar SOS-Norge til programmer også i andre land, og i 2013
ble det gitt økonomisk støtte til 206 programmer i 42 land.
Det samlede beløp fra SOS-barnebyer Norge til internasjonale
SOS-programmer utgjorde i 2013 kr 392 mill. mot kr 327 mill.
i 2012.
I tillegg til fadderbidragene, som går til SOS-barnebyers programmer over hele verden, har SOS-barnebyer Norge et spesielt
finansieringsansvar for et utvalg programmer. De nærmeste
samarbeidslandene er Mosambik, Zimbabwe, Zambia, Malawi,
Swaziland, Tanzania, Angola, Nigeria, India, Filippinene, Vietnam, Peru, Equador, Colombia, Russland og Kosovo.

I 2013 har SOS-barnebyer vært en aktiv forsvarer for barns
rettigheter, blant annet gjennom den internasjonale «Care for
ME»-kampanjen. I Norge har temaet for kampanjen vært søskens rett til å vokse opp sammen. SOS-barnebyer foretok en
kartlegging blant 70 kommuner i Norge, som viste at seks av ti
barn splittes fra søsken ved plassering i fosterhjem. Vi har jobbet aktivt for å synliggjøre dette bruddet på barns rettigheter,
og er glade for at Solberg-regjeringen i sin politiske plattform
lover å prioritere tiltak for at flere søsken skal få vokse opp
sammen.
Gjennom den såkalte Post 2015-prosessen har vi arbeidet
for at omsorg og beskyttelse skal prioriteres i de nye tusenårsmålene, samtidig som vi sammen med andre organisasjoner
som Unicef, Redd Barna og Plan øker fokus på barns rettigheter i utviklingspolitikken.
Sammen med Grieg Foundation har SOS-barnebyer utviklet et nytt program, The Grieg Gender Challenge, som har
som målsetning å gi jenter og gutter like muligheter for en
bedre fremtid. Programmet gjennomføres i seks land i sørlige
Afrika. Det startet opp i 2012 og har allerede fått gode lokale
resultater gjennom å bryte ned de barrierene jenter møter
når det gjelder å kunne gå på skole og fullføre en skolegang.
Erfaringene fra programmet blir i tillegg brukt i forbindelse
med utarbeidelse av en internasjonal likestillingspolicy i SOSbarnebyer.

LANGSIKTIG OMSORG

NØDHJELP

Noen av resultatene av vårt langsiktige arbeid ser vi i Kandalaksja utenfor Murmansk, der den norskfinansierte barnebyen
feiret tiårsjubileum i 2013. De aller fleste som har vokst opp

SOS-barnebyen i Tacloban ble rammet da tyfonen Yolanda
traff Filippinene. Ingen liv gikk tapt i barnebyen, men ødeleggelsene i området var enorme. SOS-barnebyer har opprettet

SOS-BARNEBYERS PROGRAMMER

SOS-barnebyer årsrapport 2013

11 ”child friendly spaces” i og rundt Tacloban der over 2 000
barn kan tilbringe dagen i trygge omgivelser.
I Syria har SOS-barnebyer bidratt med klær, tepper, mat
og overlevelsesutstyr, og jobber i tillegg for å få barna tilbake
på skolen. Også her er det etablert ”child friendly spaces” der
barn kan få en pause fra den brutale hverdagen, og få hjelp til
å bearbeide traumer.
NASJONALE PROGRAMMER

Barnebyen i Bergen feiret sitt 5-års-jubileum i 2013. SOS-barnebyers modell for forsterkede fosterhjem har opparbeidet seg
bred anerkjennelse fra våre samarbeidspartnere og verdsettes
som et godt tillegg til statlige og kommunale fosterhjem. Ved
utgangen av året var det 17 barn i barnebyen.
SOS-barnebyer arbeider med å utvide våre tilbud og jobber
nå med planer for en ny barneby på Østlandet.
SOS-BARNEBYERS INNSAMLINGSVIRKSOMHET

SOS-barnebyers inntekter var i 2013 på 575 millioner kroner,
en økning fra 2012 på hele 75 millioner, eller 15 %. Dette er
den største økningen fra ett år til et annet i SOS-Norges historie, med unntak av år 2000, da vi hadde TV-aksjonen.
Den viktigste årsaken til inntektsutviklingen i 2013 var fadderinntektene, som økte med hele 23 %. I 2013 fikk vi dermed
virkelig glede av den rekordstore rekrutteringen av nye SOSfaddere som fant sted under TV 2s artistgalla i desember 2012.
I løpet av 2013 er det tegnet 14 007 nye fadderskap, slik
at det totale antall fadderskap ved årsskiftet 2013/2014 er
over 120 000. Ytterligere 120 000 givere bidro til virksomheten ved å støtte opp om en eller flere av våre kampanjer.
Til sammen bidro disse kampanjene med kr 62 mill. SOSbarnebyer mottok i 2013 kr 32,6 mill. i arv og testamentariske
gaver, noe som utgjorde det høyeste årsbeløp som noen gang
har vært registrert.
Totalt ble det i 2013 samlet inn kr 549 mill. fra det private
innsamlingsmarked i Norge, hvorav 448 mill. kom fra husholdningene. SOS-barnebyer er nå den største organisasjonen
på det private innsamlingsmarkedet i Norge.
De økonomiske resultatene til SOS-barnebyer Norge i 2013
hadde ikke vært mulig uten bidrag fra faddere og enkeltgivere, så vel som organisasjoner, næringsliv, skoler, barnehager
og frivillige.
BARN OG UNGDOM

2013 ble et godt år for SOS-barnebyers arbeid med barn og ungdom. Samarbeidet med bok- og filmserien Karsten & Petra ga
rekordstor vekst i antall barnehageaksjoner. ”Omvendt Julekalender”, der skolebarn gjør en innsats for barn i andre deler av
verden, vokste fra 30 000 til nærmere 50 000 deltakende elever.
Samarbeidet med Skolejoggen (Landslaget for Fysisk Fostring)
ga umiddelbare resultater, der hele 32 000 elever løp til inntekt
for barnebyprosjektet i Mwanza i Tanzania.

ment. Frivillige for SOS-barnebyer ble ledet av Ingrid Hallan
fra Nord-Trøndelag, med Nina Langfeldt fra Akershus som
nestleder. I landsstyret satt styremedlemmene Sissel Berit
Hoell (Telemark), Ragne Rødstøl (Rogaland) og Bjørn Ring
Opjordsmoen (Østfold). Sistnevnte gikk av ved landskonferansen i mars 2014. Varamedlemmer har vært Bodil Skotnes
(Troms) og Ståle Bakken (Nordland). Det er i dag rundt 500
registrerte frivillige, og enda flere deltar i enkeltaktiviteter i
regi av de frivillige for SOS-barnebyer.
Frivilliggruppene er helt avgjørende for å skape engasjement i lokalmiljøer, synliggjøre vårt formål og fortelle om
vårt arbeid. Mange av frivilliggruppene er SOS-husbyggere,
noe som innebærer at de finansierer byggingen av ett eller
flere familiehus i en SOS-barneby. I Stavanger ble det gjennomført en innsamlingsaksjon der frivilligheten var sterkt
involvert både i planlegging og gjennomføring. Nå har vi
mange nye frivillige på vei inn i denne regionen. Frivillighet
er avgjørende for det store engasjementet for SOS-barnebyer i
Norge, og var også viktig under samarbeidet med Odd Fellowordenen og deres medlemmer.
NÆRINGSLIV OG ORGANISASJONER

Næringsliv, organisasjoner og partnerskap er en viktig del av
vår innsamlingsvirksomhet. I 2013 ble Møller Gruppen ny
hovedsamarbeidspartner, og NSB-konsernet signerte en avtale
om å bli ny hovedsamarbeidspartner fra 01.01.2014. Våre største partnere i næringslivet har vært Grieg Foundation, Höegh
Autoliners , Møller Gruppen, Orkla, Skagen Fondene, Ulstein
Group, og Wilh. Wilhelmsen. I tillegg foregår det et utstrakt
samarbeid med norsk næringsliv på ulike nivåer, og SOS-barnebyer er blant de største på denne typen samarbeid i Norge.
Fagforbundet og deres medlemmer er en meget viktig samarbeidspartner for SOS-barnebyer. I 2013 støttet de barnebyen
i Huambo i Angola med 6,4 millioner kroner.
Odd Fellow-ordenen vært en særlig verdifull bidragsyter
gjennom det to-årige samarbeidsprosjektet ”Sammen for
barn i Malawi”, som ble avsluttet på våren 2013. Takket være
dette samarbeidet bygges det nå en ny SOS-barneby i Ngabu i
Malawi.
OFFENTLIG FINANSIERING

SOS-barnebyer Norge har en rammeavtale med Norad for
programmer som styrker sivilt samfunn. I det fjerde og siste året
av dagens rammeavtale var en av hovedsatsningene å få til god
integrering mellom utviklingsarbeid til støtte for barn i sårbare
familier og påvirkningsarbeid for likestilling. Trygge oppvekstforhold, utdanning, helse og inntektsgenerering for sårbare familier er fortsatt kjerneaktiviteter i dette arbeidet, og i søknaden om
en ny rammeavtale. Bevilgningen fra Norad i 2013 var på kr 15,5
mill. Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
gir også noe støtte til SOS-barnebyer Norge.
SOS-BARNEBYERS INTERNASJONALE ROLLE

FRIVILLIGE

2013 ble også et godt år for frivillighet og lokalt engasje-

SOS-Children’s Villages International (SOS-CVI) er den
internasjonale paraplyorganisasjonen for SOS-organisasjoner
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i 133 land og territorier. Styreleder i SOS-barnebyer Norge,
Halvor Stenstadvold, er et av 22 medlemmer i det internasjonale Senatet. I tillegg er SOS-barnebyers generalsekretær,
Svein Grønnern, medlem i det internasjonale Management
Council, et administrativt ledelsesorgan som består av fire
representanter for programland, fire fra giverland og tre fra
ledelsen i SOS-CVI.
SOS-barnebyer Norge er en synlig aktør i internasjonale
prosesser, der den internasjonale Post 2015-agendaen, likestillingsspørsmål (gender), rettighetsarbeid, utdanningspolicy
og anti-korrupsjonsarbeid har vært de mest aktuelle temaene.
SOS-barnebyer Norge deltar også i prosesser og prosjekter
knyttet til internasjonalt inntektsarbeid og finansiering.
Mange SOS-organisasjoner har opplevd betydelige
kostnadsøkninger i sine nasjonale økonomier, ikke minst på
barnevernsfeltet. SOS-barnebyer Norge bistår derfor aktivt i
arbeidet med strukturelle endringsprosesser i flere av SOS-organisasjonene i såkalte ”fremvoksende økonomier”. Samtidig
har SOS-organisasjonene i nord måttet konsentrere noe mer
av sin bistand til verdens fattigste land, særlig i Afrika. Dette
har ført til at SOS-organisasjonene i Latin-Amerika og ØstEuropa har redusert noe på sin programaktivitet, samtidig som
de har økt sin egen innsats for å skaffe inntekter.

disse 62 stillingene er 46 knyttet til innsamling, programvirksomhet, informasjon og rettighetsarbeid, mens resten arbeider
innenfor HR, økonomi, IT og administrasjon. I tillegg var det
6 ansatte ved administrasjonen i barnebyen i Bergen, samt 10
ansatte familieassistenter og 9 oppdragstakere (fosterforeldre).
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 2013 var
4,9 % (5,06 % for 2012). SOS-barnebyer er tilsluttet avtalen
om et inkluderende arbeidsliv.
Styret har ikke kjennskap til inntrådte forhold som påvirker
bedømmelsen av regnskapet for 2013. Regnskapet for 2013 er
avgitt under forutsetning om fortsatt drift.
I 2013 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.

ADMINISTRASJON

Per 31.12.13 var det 62 faste stillinger ved SOS-barnebyers
sekretariat i Oslo, mot 64 ansatte ved forrige årsskifte. Av

Styret vil uttrykke en stor takk til de ansatte og frivillige i SOS-barnebyer Norge for nok et år med meget solid innsats. Denne
takken går også til de som er direkte engasjert i arbeidet for barn i SOS-barnebyen i Bergen.
Oslo, 31. desember 2013 / Oslo, 9. april 2014

Halvor Stenstadvold

Halvor Fossum Lauritzsen

Nina Edholm

Elisabeth Grieg

Aagot Skjeldal

Svein Grønnern
generalsekretær

Kari Nordheim-Larsen

Ingrid Hallan

REGNSKAP

AKTIVITETSREGNSKAP 31.12.2013
ANSKAFFELSE AV MIDLER

2013 TNOK

2012 TNOK

NOTE

TILSKUDD

Offentlig støtte og andre tilskudd

26 445

26 362

Sum tilskudd

26 445

26 362
1

INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER

Fadderbidrag og gaver til fadderbarn

353 179

287 879

Aksjonsinntekter

61 560

59 438

Øremerkede prosjektbidrag

50 006

52 401

Vennebidrag (fast giverordning)
Arv og testamentariske donasjoner
Andre bidrag
Sum innsamlede midler og gaver

1, 2

8 715

9 281

32 642

25 068

5 201

4 637

511 303

438 704

14, 15

AKTIVITETER SOM SKAPER INNTEKTER

Salgs- og sponsorinntekter

6 752

6 198

Inntekter til barnebyen i Bergen

20 655

17 264

Sum aktiviteter som skaper inntekter

27 407

23 462

Finans- og investeringsinntekter

10 148

11 805

4

575 302

500 333

5

2013 TNOK

2012 TNOK

NOTE

-91 682

-93 383

6

-393 445

-326 752

14

-9 392

-7 590

7

Driftskostnader internasjonale program

-24 281

-38 436

Driftskostnader nasjonale program

-23 650

-21 886

-450 769

-394 664

Sum anskaffelse av midler
FORBRUK AV MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
KOSTNADER TIL FORMÅL

Til prosjekter
Til informasjonsarbeid og samfunnskontakt

Sum kostnader til formål
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

-5 671

-6 332

-548 122

-494 379

8

27 180

5 954

-27 180

-5 954

0

20 652

0

-20 652

-27 180

-5 954

13

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL:

Overført til formålskapital med selvpålagte
restriksjoner
Overført fra formålskapital med selvpålagte
restriksjoner
Overført til annen formålskapital
Sum
Administrasjonsprosent (av forbrukte midler)

1,0 %

1,3 %

9

Formålsprosent (av forbrukte midler)

82,2 %

79,8 %

9

Innsamlingsprosent

82,1 %

78,7 %

9
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BALANSE 31.12 2013
EIENDELER:

2013 TNOK

2012 TNOK

NOTE

ANLEGGSMIDLER:

INVENTAR, UTSTYR OG EIENDOMMER
It-utstyr
Barneby Bergen
Leilighet Bergen

1 345

3 968

10

31 304

31 304

10
10

3 068

3 068

35 717

38 340

Pensjonsforpliktelser

1 758

1 465

Sum finansielle anleggsmidler

1 758

1 465

37 475

39 805

Andre fordringer

6 021

40 497

Sum kortsiktige fordringer

6 021

40 497

9 800

8 260

4

Andre plasseringer

224 068

219 580

4

Sum investeringer

233 868

227 840

Innskudd av fadder-, gave- og prosjektmidler

180 557

117 222

Sum bankinnskudd, kontanter o.l

180 557

117 222

Sum omløpsmidler

420 446

385 558

SUM EIENDELER

457 921

425 363

Sum inventar, utstyr og eiendommer
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Sum anleggsmidler

11

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

INVESTERINGER
Markedsbasert aksjer/aksjefond

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L

FORMÅLSKAPITAL, FORPLIKTELSER OG GJELD:

2013 TNOK

2012 TNOK

1, 12

NOTE

FORMÅLSKAPITAL
Stiftelseskapital

6 000

6 000

13

2 126

2 126

13

32 823

5 643

13

Annen formålskapital

147 803

147 803

13

Sum formålskapital

188 752

161 572

AVSETNING TIL FORPLIKTELSER
Fadder- og andre bundne midler

85 835

63 481

14,15

Avsatt til norskfinansierte prosjekter

95 288

109 931

14,15

Prosjektmidler SOS-barnebyer

61 344

56 320

14,15

Sum avsetning til forpliktelser

242 467

229 732

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Gjeld offentlig støtte

17 585

15 864

663

10 368

1, 2
12

Skyldige offentlige avgifter

4 545

4 113

Annen kortsiktig gjeld

3 909

3 714

Sum kortsiktig gjeld

26 702

34 059

457 921

425 363

SUM FORMÅLSKAPITAL, FORPLIKTELSER OG GJELD

SOS-barnebyer årsrapport 2013

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 forbigående.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 10.		
								
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 tremåneder 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.		
2012

INNTEKSTSFØRT

Norad, rammeavtale
Norad, utdeling i tilknytning til faddergalla
UD midler
Helse- og omsorgsdepartementet
Barentssekretariatet
Sum tilskudd:
Mottatte offentlige tilskudd i 2013 utgjorde TNOK 16.608.
Ikke inntektsførte tilskudd gjelder følgende:
UD midler

396

Opptjente renter

267

Sum:
		

663

2013

23 633

15 500

0

10 000

1 764

212

953

733

12

0

26 362

26 445
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NOTE 3: LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER
2012
43 299

2013
46 790

Folketrygdavgift

6 730

7 241

Pensjonskostnader (se note 11), ytelsesordning

2 184

2 088

Pensjonskostnader, innskuddsordning

1 312

1 383

LØNNSKOSTNAD

Lønn

Andre ytelser
Sum:

2 788

3 958

56 313

61 460

Gjennomsnittlig antall årsverk ansatte (ekskl. oppdragstakere i Bergen):
Gjennomsnittlig antall årsverk oppdragstakere (gjelder barnebyen i Bergen):
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

Lønn

63
19

67
19

Daglig leder
1 034

Pensjonspremiekostnader

290

Annen godtgjørelse

10

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

Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør TNOK 346, og fordeler seg som følger:
Lovpålagt revisjon

TNOK

170

Andre tjenester

TNOK

176
346

NOTE 4: FINANSPOSTER OG AVKASTNING

					

SOS-barnebyers finansforvaltning baserer seg på trygge plasseringer med begrenset risiko. Status for Stiftelsens finansplasseringer pr. 31.12.2013 vises under. Plasseringene er vurdert til markedspris på balansedagen. Samlet nettoavkastning
på finansplasseringer i 2013 er TNOK 8.090. Resterende beløp er hovedsakelig avkastning på bankinnskudd.
Verdi 01.01.13
8 252

Aksjefond Banco Humanfond *)

Verdi 31.12.13
9 792

195 913

202 169

Obligasjonsfond

11 410

11 795

Andre plasseringer

12 265

10 112

227 840

233 868

Pengemarked - og høyrentefond

Sum:
*) SOS-barnebyer har siden oppstart fått tildelt til sammen TNOK 3.943 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

				

Personalkostnader

2012
16 691

2013
18 623

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

12 544

12 602

0%

Markedsføringskostnader

64 148

60 457

-6 %

Sum kostnader knyttet til anskaffelse av midler:

93 383

91 682

-2 %

KOSTNADER PR. KOSTNADSART

Endring i %
12 %

SOS-barnebyer årsrapport 2013

NOTE 7: KOSTNADER TIL INFORMASJONSARBEID OG SAMFUNNSKONTAKT			
			
2012

KOSTNADER PR. KOSTNADSART

Personalkostnader

2013

3 886

4 956

Endring i %
28 %

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

2 224

2 056

-8 %

Publikasjoner, informasjons- og andre kostnader

1 480

2 380

61 %

Sum kostnader til Informasjonsarbeid og samfunnskontakt:

7 590

9 392

24 %

SOS-barnebyer har vedtatt rettighetsarbeid for barn i vår målgruppe som et viktig fokusområde. I den forbindelse har det
skjedd en omfordeling av interne ressurser for å styrke arbeidet innen informasjon og samfunnskontakt. Kostnadene til dette
arbeidet defineres som formålskostnader fra og med 2013.

NOTE 8: ADMINISTRASJONSKOSTNADER
2012

2013

Endring i %

Personalkostnader

3 890

3 043

-22 %

Andre kostnader inkl. fordelte felleskostnader

2 442

2 628

8%

Sum administrasjonskostnader:

6 332

5 671

-10 %

*) 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 9: 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. Nøkkeltallene for 2012 er omarbeidet, ref. note 7.
2009
Administrasjonsprosent

1,8 %

2010
2,1 %

2011
2,0 %

2012
1,3 %

2013
1,0 %

Formålsprosent

81,7 %

81,6 %

81,7 %

79,8 %

82,2 %

Innsamlingsprosent

82,1 %

82,4 %

82,2 %

78,7 %

82,1 %

NOTE 10: ANLEGGSMIDLER

							
2013
7 614

IT-UTSTYR

Anskaffelseskost p.r 01.01.2013

0

Tilgang

0

Avgang
ANSKAFFELSESKOST

7 614

Akkumulerte avskrivninger / nedskrivninger

6 269

Bokført verdi pr. 31.12.2013

1 345

Årets avskrivninger

2 623

Økonomisk levetid

5 år

Investeringer før 01.01.2011

Økonomisk levetid

3 år

Investeringer etter 01.01.2011

Avskrivningsplan

Lineær
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EIENDOM

Barneby i Bergen *)
Leilighet i Bergen

2012

2013

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.

Barneby Bergen, kostpris investering

55 046

Barneby Bergen, refusjon fra Husbanken

-11 153

Barneby Bergen, innsamlet til bygging

-12 589

Bokført verdi pr. 31.12.2013:

31 304

NOTE 11: 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 19 personer og 8 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
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning av pensjonsmidler
Administrasjonskostnader

2012

2013

1 886

1 557

877

864

-881

-781

242

309

Resultatført planendring

0

0

Resultatført aktuarielt tap

60

139

2 184

2 088

-2 608

-5 841

Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)

4 073

7 599

Balanseførte pensjonsforpliktelser inkl. AGA **)

1 465

1 758

-322

-722

181

217

Resultatført pensjonskostnad
AVSTEMMING - BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE

Netto pensjonsforpliktelse-overfinansiert (underfinansiert) *)

*) Herav AGA inkludert i DBO
**) Herav AGA inkludert i balanseført forpliktelse

2012

2013

Diskonteringsrente

3,90 %

4,00 %

Forventet lønnsregulering

3,50 %

3,75 %

Forventet pensjonsøkning

0,20 %

0,60 %

Forventet G-regulering

3,25 %

3,50 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,00 %

4,40 %

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

SOS-barnebyer årsrapport 2013

NOTE 12: SPERRETE/BUNDNE BELØP I BANK 							
Til dekning av husleie er et beløp på TNOK 2.089 sperret i bank. Beløp til dekning av skattetrekk står bundet på egen bankkonto.

NOTE 13: FORMÅLSKAPITAL 							
01.01.13

Tilførsel

Bruk

31.12.13

Stiftelseskapital / Grunnkapital

6 000

0

0

6 000

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner *)

2 126

0

0

2 126

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

5 643

28 987

-1 807

32 823

- Herav midler avsatt til Implementation fund

0

8 000

- Herav midler avsatt til NFP-midler
- Herav katastrofefond

8 000

0

9 027

0

9 027

5 643

11 960

-1 807

15 796

Annen formålskapital (tidl. driftsfond)

147 803

0

0

147 803

Sum formålskapital

161 572

28 987

-1 807

188 752

*) 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.			
							

NOTE 14: AVSETNING TIL FORPLIKTELSER

Faddermidler
Avsatt til norskfinansierte prosjekter
Spesielle prosjektbidrag

							
01.01.13

Tilførsel

63 481

194 344

-171 990

Bruk

31.12.13
85 835

109 931

103 654

-118 297

95 288

56 320

95 447

-90 423

61 344

Sum fadder- og prosjektmidler
229 732
							

393 445

-380 710

242 467

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, i alt 133 land. 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 så det nødvendig å
omstrukturere virksomheten for å redusere antallet land som den enkelte giverorganisasjon finansierer og dermed effektivisere driften. Denne omstruktureringen resulterte i at SOS-barnebyer Norge ved utgangen av 2013 har finansieringsansvar
for program i 18 land. Programporteføljen for de aktuelle landene er utvidet og beløpsmessig har norske forpliktelser økt.
SOS-barnebyers finansieringsforpliktelser til programmer i utlandet er normalt i USD eller EUR. For år 2014 er denne driftsforpliktelse beregnet til 160 mill. kroner. Dette beløpet dekker driften av 185 enkeltprogrammer. Ved utgangen av 2013 har
stiftelsen til sammen kroner 423 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 administrasjonskostnader. Norges andel 2013 beløp seg til MNOK 32,5. Dette utgjør 5,6% 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. 31.12.2013 var TNOK 125
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24 REVISJONSBERETNING

SOS-barnebyer årsrapport 2013
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26 SOS-BARNEBYERS ARBEID

SOS-barnebyer er til stede i 133 land og
territorier over hele verden. SOS-barnebyer
Norge har et særlig finansieringsansvar for
18 land, som her er markert i rødt. Totalt
støtter norske faddere SOS-barnebyers
aktiviteter i 107 ulike land.

ANTALL MENNESKER VI NÅR
Vest-Europa og
Nord-Amerika

Afrika og
Midt-Østen

Latin-Amerika

Sentral- og
Øst-Europa

Asia

Totalt verden over

OMSORGSPROGRAMMER
SOS-familier og ungdomsprogrammer

6 300

24 700

13 600

5 000

32 400

82 000 barn og unge

SOS-familieprogrammer

14 800

135 600

95 800

13 000

70 900

330 100 barn og voksne

UTDANNING- OG ANDRE PROGRAMMER
SOS-barnehager

300

SOS-skoler
SOS-arbeidstreningssentre
SOS-sosialsentre
Medisinske sentre

4 900

15 000

200

500

7 000

23 000 barn

56 400

5 400

600

51 200

113 600 barn og unge

6 300

1 000

23 500
728 700

87 800
33 300

5 600

12 900 voksne

2 500

118 700 barn og voksne

27 100

789 100 behandlinger

SOS-barnebyer årsrapport 2013
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French
Polynesia

ANTALL PROGRAMMER VI DRIVER
Vest-Europa og
Nord-Amerika

Afrika og
Midt-Østen

Latin-Amerika

Sentral- og
Øst-Europa

Asia

Totalt verden over

SOS-barnebyer og ungdomsprogrammer

138

319

275

172

264

1 168

SOS-familieprogrammer

49

190

100

63

81

483

10

139

3

8

67

227

119

9

2

54

184

Omsorgsprogrammer

Utdanning- og andre programmer
SOS-barnehager
SOS-skoler
SOS-arbeidstreningssentre

8

17

3

SOS-sosialsentre

37

26

1

67

1

Medisinske sentre

36

21

49

14

114

6

84
TOTALT 2 309

Tallene er et gjennomsnitt for 2013 og er oppdatert pr. 16.04.14. SOS-barnebyer har i 2013 også drevet nødhjelpsarbeid over hele verden.

Vi takker for støtten fra våre hovedsamarbeidspartnere i 2013:

Vi takker også for støtten fra våre hovedbidragsytere i 2013:

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

