


"Ingens barn? 
Om barndom på 
skyggesiden i vårt eget 
samfunn.."



- Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å 
skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og 
forbedre livskvaliteten for mine medmennesker 

ET ELEMENT I ROTARYS YRKESKODEKS



SOS-barnebyer og Rotary

• Idrettsbanen tilknyttet SOS-barnebyen i Kandalaksha i 
Murmansk ble finansiert med bidrag fra følgende Rotary-
klubber i Oslo:

• Atheneum

• Ekeberg

• Majorstuen

• Uranienborg

• Oslo St. hallvard 

• Gimle.

• Idrettsbanen ble åpnet av Prinsesse Märtha Louise



Ved utgangen av 2016 var 15 820 barn og unge 
plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten.

40 % av barn og unge med hjelp fra barnevernet var 
plassert utenfor hjemmet

I 2016 fikk 54 620 barn og unge, eller nesten 4 % av 
befolkningen i alderen 0–22 år, hjelp fra barnevernet. 



220 millioner barn har mistet eller i står i fare for å 

miste omsorgen fra sin familie



Omsorg bidrar til 

samfunnsutvikling 

• At barn vokser opp i et stabilt 
hjem, med en trygg familie er 
grunnlaget for all utvikling. 

• Tidlig innsats for barn bidrar 
til økonomisk vekst og et 
mer likestilt samfunn. 



Slik sikrer vi barn et trygt hjem

SOS-BARNEBYERS OMSORGSMODELL



Slik jobber vi med barn i Norge

• Nye fosterhjemsløsninger
• Tilskudd til norsk barnevern

• Våre nye barn
• Gi barn alene på flukt best mulig 

omsorg og tilhørighet

• Sammen
• Tilhørighet i lokalsamfunn gjennom 

ung-til-ung-prosjekt

• Under samme tak
• Gi søsken mulighet til å vokse opp 

sammen i fosterhjem



Slik sikrer vi stabil omsorg

Barnebyen i Bergen

• SOS-barnebyen i Bergen er:

• flere fosterhjem i et nabolag, med et 
sterkt faglig støtteapparat. 

• for barn under barnevernets omsorg 
som trenger en ny familie.

• omsorg tilpasset hvert enkelt barn.
• langvarig relasjoner med faste 

omsorgspersoner.
• tilrettelagt for at søsken skal få vokse 

opp sammen

• Barnebyen består av åtte familiehus, 
felleshus med aktivitetsrom og et 
gjestehus.



Norges største på innsamling

SOS-barnebyer Norge

• 588 millioner kroner i 2016

• Over 10 % gjennomsnittlig årlig vekst 
siden 2000

• Finansieringsansvar for programmer i 
15 hovedsamarbeidsland.

• 132 000 fadderskap 
og ytterligere 130 000 givere

• 500 frivillige, 1500 skoler og 
barnehager

• 8 hovedsamarbeidspartnere

• Støtte fra en rekke organisasjoner

• Viktig inntekt fra testamentariske gaver





SOS-barnebyer og bærekraftsmål

Verdenssamfunnet må investere i beskyttelsesstrukturer 

slik at barn og familier som lever i fattigdom, får hjelp til å 

bli selvhjulpne og få et bedre liv.

Alle barn og unge har lik rett til kvalitetsutdanning, 

og de samme muligheter til å realisere sine mål. 



SOS-barnebyer og bærekraftsmål

Ungdom og voksne må få mulighet til å arbeide 

slik at de kan leve et verdig liv og forsørge seg 

selv og sin familie.

Statene må sørge for at kvinner og barn får sin 

rett til omsorg, utdanning og helsetilbud oppfylt.



SOS-barnebyer og bærekraftsmål

Gode partnerskap trengs for å lykkes i å gi bedre 

beskyttelse og omsorg til barna.

Det må arbeides for at alle land implementerer 

FNs retningslinjer for alternativ omsorg.



Stabil familie

Tilgang til utdanning 
og helse

Utbytte av skolegang og 
helse til å leve med

Fysisk og sosial 
utvikling

Muligheter i 
arbeidslivet

Kjøpekraft og 
skattebetaler

Samfunns-
utvikling og 
bærekraft

Omsorgseffekten



Betydningen av god omsorg

• 84 prosent av barna som er vokst opp i en 
SOS-familie og 79 prosent av dem som har 
fått støtte gjennom et familieprogram, gjør 
det bra i hele seks av åtte parametere på 
livskvalitet. 

• 91 prosent av de som vokste opp i en SOS-
familie og selv har barn, skårer høyt på alle 
områder. Dermed videreføres effekten av 
god omsorg til neste generasjon. 

• Ingen av barna som deltok i 
familieprogrammene mistet omsorgen fra 
sine biologiske foreldre. Noe som er 
hovedmålet med støtten.

• Programmene gir mer enn 14 euro tilbake 
til samfunnet, for hver euro investert.

OMSORGSEFFEKTEN


