
 

Gi bidrag: http://innsamling.sos

Førskolehjelp 

Hva: Mange barn i Ipiales blir overlatt til seg selv når foreldrene er på jobb. Støtt SOS

dagsentre og gi utsatte barn et trygt sted å være og all den støtten de trenger av lek, mat, utvikl

medisinsk hjelp, og gi dem en god start på livet som gir varige result

 

Pris: 10 000 NOK 

Dere får: 

50 takkebrev fra SOS-barnebyer (A5), som 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid.

2 tilpassede reisebrev pr år. 

Mulighet til å følge innsamlingen på SOS

 

Yrkesutdannelse 

Hva: Yrkesfaglig utdannelse for 2 ungdommer

til fattigdom i Colombia. Vær med på å gi ungdom en bedre start på voksenlivet og langsiktig hjelp og bidra 

til sysselsetting og økonomisk vekst i regionen. 

 

Pris: 25 000 NOK 

Dere får: 

100 takkebrev fra SOS-barnebyer (A5), som 

Logo på hovedsiden på vår blogg. 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid.

4 tilpassede reisebrev pr år. 

Mulighet til å følge innsamlingen på 

 

Skolegang 

Hva: Gi barn i Ipiales muligheten til å gå på skole. 

fattige land. Bidraget dekker ett års støtte til skoleavgift, skolesekk, skoleunifor

skolemateriell til 70 barn i Ipiales.  

 

Pris: 50 000 NOK 

Dere får: 

100 takkebrev fra SOS-barnebyer (A5), som 

Logo på hovedsiden på vår blogg. 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid.

4 tilpassede reisebrev pr år. 

2 timers tilpasset foredrag om jordomseilingen med fokus på gruppedynamikk og 

ledelse, og om besøket i SOS-barnebyer Ipiales etter hjemkomst(i Østlandsområdet).

Personlig hilsen fra SOS-barnebyer Ipiales.

Mulighet til å følge innsamlingen på 

 

http://innsamling.sos-barnebyer.no/ipiales

blir overlatt til seg selv når foreldrene er på jobb. Støtt SOS

barn et trygt sted å være og all den støtten de trenger av lek, mat, utvikl

en god start på livet som gir varige resultater.   

barnebyer (A5), som f.eks. kan gis til kunder. 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid. 

til å følge innsamlingen på SOS-barnebyer sine nettsider 

: Yrkesfaglig utdannelse for 2 ungdommer (Snekker,frisør, o.l).Arbeidsløshet er en av de største års

til fattigdom i Colombia. Vær med på å gi ungdom en bedre start på voksenlivet og langsiktig hjelp og bidra 

onomisk vekst i regionen.  

barnebyer (A5), som f.eks. kan gis til kunder. 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid. 

følge innsamlingen på SOS-barnebyer sine nettsider. 

: Gi barn i Ipiales muligheten til å gå på skole. Mangel på utdanning er en av de største utfordringene i 

støtte til skoleavgift, skolesekk, skoleuniform, bøker og annet 

 

barnebyer (A5), som f.eks. kan gis til kunder. 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid. 

2 timers tilpasset foredrag om jordomseilingen med fokus på gruppedynamikk og 

barnebyer Ipiales etter hjemkomst(i Østlandsområdet).

barnebyer Ipiales. 

på SOS-barnebyer sine nettsider. 

barnebyer.no/ipiales 

blir overlatt til seg selv når foreldrene er på jobb. Støtt SOS-barnebyer sine 

barn et trygt sted å være og all den støtten de trenger av lek, mat, utvikling og 

(Snekker,frisør, o.l).Arbeidsløshet er en av de største årsakene 

til fattigdom i Colombia. Vær med på å gi ungdom en bedre start på voksenlivet og langsiktig hjelp og bidra 

Mangel på utdanning er en av de største utfordringene i 

m, bøker og annet 

barnebyer Ipiales etter hjemkomst(i Østlandsområdet). 



 

Medisinsk hjelp 

Hva: Mange barn i Ipiales lider av underernæring og mangelsykdommer. Noe som gjør det vanskelig å 

gjennomføre skole og andre aktiviteter. Bidraget dekker tett medisinsk oppfølging, vaksinering, psykologisk 

hjelp og tiltak mot underernæring til 30 utsatte barn i ett år.   

 

Pris: 50 000 NOK 

Dere får: 

100 takkebrev fra SOS-barnebyer (A5), som 

Logo på hovedsiden på vår blogg. 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid.

4 tilpassede reisebrev pr år. 

2 timers tilpasset foredrag om jordomseilingen med fokus på gruppedynamikk og ledelse, og om besøket i 

SOS-barnebyer Ipiales etter hjemkomst

Personlig hilsen fra SOS-barnebyer Ipiales.

Mulighet til å følge innsamlingen på 

 

Familiesponsor 

Hva: Mange familier i Ipiales er svært fattige og trenger hjelp for å kunne gi barna sine en god oppvekst

Bidraget gir 50 vanskeligstilte barn og deres fam

psykologisk hjelp etter behov i ett år. 

fremtid. Det gis også tilpasset støtte til yrkesutdannelse og 

ut ifra behov, slik at de på sikt blir i bedre stand til å ta vare på barna sine.

lokalsamfunnet i Ipiales og gi barna en lysere framtid

 

Pris: 100 000 NOK 

Dere får: 

100 takkebrev fra SOS-barnebyer (A5), som 

Logo på hovedsiden på vår blogg. 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid.

Logo på våre mannskaps t-skjorter som er eksponert på bilder i 

artikler og vår blogg. 

4 tilpassede reisebrev pr år. 

2 timers tilpasset foredrag om jordomseilingen med fokus på 

gruppedynamikk og ledelse, og om besøket i SOS

hjemkomst(i Østlandsområdet). 

Personlig hilsen fra SOS-barnebyer Ipiales

50 julekort med SOS-barnebyers logo og motiv i 2014.

1 uke om bord en gang på turen for 4 pers.

Mulighet til å følge innsamlingen på SOS

 

 

: Mange barn i Ipiales lider av underernæring og mangelsykdommer. Noe som gjør det vanskelig å 

gjennomføre skole og andre aktiviteter. Bidraget dekker tett medisinsk oppfølging, vaksinering, psykologisk 

hjelp og tiltak mot underernæring til 30 utsatte barn i ett år.    

barnebyer (A5), som f.eks. kan gis til kunder. 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid. 

2 timers tilpasset foredrag om jordomseilingen med fokus på gruppedynamikk og ledelse, og om besøket i 

barnebyer Ipiales etter hjemkomst (i Østlandsområdet). 

barnebyer Ipiales. 

samlingen på SOS-barnebyer sine nettsider. 

: Mange familier i Ipiales er svært fattige og trenger hjelp for å kunne gi barna sine en god oppvekst

barn og deres familier i lokalmiljøet støtte til skolegang, mat medisinsk og 

år. Støtten gir langvarig hjelp som er avgjørende for barna og familienes 

støtte til yrkesutdannelse og psykososial hjelp til foreldre og omsorgspers

slik at de på sikt blir i bedre stand til å ta vare på barna sine. Gi et bidrag som er med 

i Ipiales og gi barna en lysere framtid.    

barnebyer (A5), som f.eks. kan gis til kunder. 

Takk og logo på vår blogg under fanen bistandsarbeid. 

skjorter som er eksponert på bilder i 

jordomseilingen med fokus på 

gruppedynamikk og ledelse, og om besøket i SOS-barnebyer Ipiales etter 

barnebyer Ipiales 

barnebyers logo og motiv i 2014. 

n for 4 pers. 

et til å følge innsamlingen på SOS-barnebyer sine nettsider. 

: Mange barn i Ipiales lider av underernæring og mangelsykdommer. Noe som gjør det vanskelig å 

gjennomføre skole og andre aktiviteter. Bidraget dekker tett medisinsk oppfølging, vaksinering, psykologisk 

2 timers tilpasset foredrag om jordomseilingen med fokus på gruppedynamikk og ledelse, og om besøket i 

: Mange familier i Ipiales er svært fattige og trenger hjelp for å kunne gi barna sine en god oppvekst. 

støtte til skolegang, mat medisinsk og 

Støtten gir langvarig hjelp som er avgjørende for barna og familienes 

hjelp til foreldre og omsorgspersoner 

Gi et bidrag som er med på å løfte 


