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SOS-Lapsikylä i Finland är medlem i den internationella orga-

nisationen SOS Children’s Villages. Den finländska organisa-

tionen har inget officiellt namn på svenska, men för enkelhe-

tens skull har vi valt att använda SOS-Barnbyar – vår svenska 

systerorganisations namn – genomgående i denna handbok, 

hänvisande här till den internationella verksamheten som drivs 

av vår takorganisation SOS Children’s Villages International.
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Den internationella SOS-Barnbyorganisationen, SOS 
Children’s Villages* är verksam i mer än 130 länder. Vårt 
arbete grundar sig på FN:s konvention om barnens rättighe-
ter.  Vi hjälper alla barn som lever under svåra förhållanden 
oberoende av nationalitet, kultur eller religion. Organisatio-
nen SOS-Barnbyar erbjuder ett tryggt hem åt de barn som 
inte kan bo med sin familj. Vi erbjuder även olika stödpro-
gram för utsatta familjer och vi upprätthåller ungdomshem, 
daghem, skolor, hälsostationer, socialbyråer samt utbild-
ningsprogram. Vi är även verksamma i katastrof- och 
krisområden för att trygga barnens liv och välmående. 
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Grattis! Du är nu fadder till ett barn som bor i SOS-

Barnbyar. 

Du har gjort ett viktigt och meningsfullt beslut. Du er-

bjuder barnet en säker resa genom livet fram till vuxen 

ålder. I SOS-Barnbyar får barnet en trygg och fast 

uppväxt och blir ledsagat av en vuxen som bor och le-

ver tillsammans med barnen i barnbyfamiljen. Barnet 

får också växa upp tillsammans med sina syskon i ett 

hem som stöds av gemenskapen i barnbyn under li-

vets alla skeden.  Tack vare ditt och andras generösa 

stöd kan vi ta hand om barnet ända tills barnet får ett 

självständigt liv som vuxen. Det vill vi tacka dig så 

hjärtligt för!

Vi gör vårt bästa för att ditt fadderskap skall vara gi-

vande och till glädje för dig. I den här fadderhandbo-

ken kan du läsa om hur fadderskapet fungerar och om 

hur vi kan hjälpa de svårt utsatta barnen med hjälp av 

ditt stöd. Har du fler frågor som du undrar över och 

som du inte får svar på här i handboken kan du skicka 

e-post eller ringa till oss.

VÄLKOMMEN 
SOM SOS-FADDER
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❱❱ HUR ANVÄNDS MITT STÖD?

Din hjälp når fram och ger resultat. Med ditt stöd 

kan vi i SOS-Barnbyar ge barnen allt det nödvändi-

gaste; ett hem, mat, kläder, möjligheter till skolgång 

och hälsovård.  Ditt stöd finansierar också det arbe-

te som utförs av organisationens mödrar, läkare, 

psykologer m.fl. 

Av ditt stöd används 80 % till ditt fadderbarns be-

hov. Den resterande 20 % använder organisationen 

SOS-Barnbyar för att täcka verksamhetens admi-

nistrativa kostnader och för att värva nya faddrar.

De nationella SOS-Barnbyarnas kontor och barnby-

arna i respektive land utarbetar årligen en budget 

för verksamheten. Redovisning och bokslut grans-

kas av både nationella och internationella 

utomstående revisorer. 
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Som fadder kan du förändra livet för ett ut-

satt barn som föräldrarna inte längre kan ta 

hand om. Genom ditt stöd ges barnet en ny 

möjlighet att växa upp i ett tryggt och kär-

leksfullt hem. Du har möjlighet att följa med 

ditt fadderbarns liv ända upp i vuxen ålder. 

Fadderbarnet får också känna att det finns 

någon som bryr sig och tar hand om en ock-

så på andra sidan av jordklotet.

Två gånger i året skickar vi brev och berät-

tar om ditt fadderbarns utveckling och liv. I 

slutet av juni får du ett brev som berättar om 

ditt fadderbarns utveckling och kring årss-

kiftet får du det andra brevet som innehåller 

nyheter från ditt fadderbarns by. Varje år får 

du också ett nytt fotografi av ditt fadderbarn.

 

OM FADDERSKAPET

VAD HÄNDER ON JAG 
MÅSTE SÄGA UPP 
FADDERSKAPET?

Fadderskapet är frivilligt och är inte 

på något sätt tidsbundet. Vi på 

SOS-Barnbyar önskar dock att fad-

derskapet skulle vara mera beståen-

de, så att du kan ta del av fadder-

barnets liv och utveckling. I fall att 

du av någon orsak inte längre kan 

vara fadder till ett barn så fortsätter 

vi på SOS-Barnbyar att ta hand om 

barnet. Av denna orsak har varje 

fadderbarn flera faddrar. 
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Fadderskapet upphör när fadderbarnet blir 

självständigt eller senast vid 23-års ålder. 

Fadderskapet kan också upphöra tidigare i 

det fall att barnet flyttar tillbaka till sina biolo-

giska föräldrar, släktningar, till en annan 

vårdplats eller om barnet adopteras. 

När ditt fadderskap upphör kommer vi att 

meddela dig om saken. I samband med det-

ta meddelande kommer vi också att fråga 

ifall du kunde tänka dig att ta ett nytt fadder-

barn, eftersom allt fler barn har behov av 

SOS-Barnbyars hjälp.
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BARNETS 
INTEGRITETSSKYDD

Att vara fadder gläder både ditt fadderbarn och dig 

själv och att berätta om fadderskapet till vänner och 

kollegor kan inspirera fler till att hjälpa.

SOS-Barnbyar är en barnskyddsorganisation och vi 

övervakar också barnens integritetsskydd. Därför ber 

vi dig hjälpa oss att skydda barnets integritet. Att spri-

da information eller bilder på fadderbarn kan försvåra 

barnens liv och framtid. När du berättar om ditt fad-

derskap är det viktigt att du inte sprider fadderbarnets 

personuppgifter eller bilder på hemsidor, Facebook 

eller på annan media. 

Genom att istället berätta om SOS- Barnbyars verk-

samhet och om hur man blir fadder väcker du flera 

människors intresse för fadderskapet, och på det här 

sättet kan du också hjälpa flera barn.



❱❱  Om du vill kan du skicka en hälsning till ditt fadderbarn. Adres-

sen till barnets SOS-Barnby finns på baksidan av den 

 engelskspråkiga beskrivningen av barnbyn. Bredvid adressen   

 hittar du också barnets korrespondensspråk. De nationella   

 SOS-Barnbyars huvudkontor hjälper vid behov till med att över  

 sätta brev till fadderbarnets modersmål och levererar dem till   

 barnbyn. Kom ihåg att tydligt markera barnets namn inne i 

 brevet.

❱❱  Till ditt fadderbarn kan du till exempel berätta om de olika årsti-

derna, skolgång samt om olika traditioner och festligheter. Fad-

derbarnet och fadderbarnets familj är troligtvis också intresse-

rade av fadderns hemland.

❱❱  Vi hoppas att du inte blir besviken om svaret skulle dröja. Vi för-

söker hjälpa barnen och vi vill att de skall växa upp med en nor-

mal barndom, men för de hårt utsatta barnen kan det ibland 

kännas onaturligt att skriva brev. Vi meddelar ändå alltid till 

faddrar om något skulle hända barnet. 

❱❱  I utvecklingsländer kan postgången vara långsammare och ib-

land kan den tyvärr även komma bort. Om du inte hört av fad-

derbarnets barnby på länge kan du ta kontakt med oss så reder 

vi ut det.
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ATT HÅLLA 
KONTAKTEN
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Det kan vara roligt att komma ihåg 

ens fadderbarn på födelsedagar eller 

på andra högtider. Det är möjligt att 

betala in en summa till fadderbarnet 

på ett gåvokonto. Alla gåvodonationer 

som inbetalas förblir i fadderbarnets 

eget privata bruk men under uppsikt 

av barnbyn.  Gåvomedlen används 

inte till levnadsutgifter i byn. 

När fadderbarnet når självständig 

ålder, blir besparingar som samlats 

under årens lopp tillgängligt för bar-

net.  Eftersom de flesta unga inte kan 

få ekonomiskt stöd av sina biologiska 

familjer, är det viktigt att SOS-Barn-

byar kan erbjuda ekonomiskt stöd på 

vägen till ett självständigt liv. De unga 

använder besparingarna i sitt vuxna 

liv för att t.ex. bekosta studier, för att 

hitta eget boende eller för att starta 

något eget. 

Om du vill kan du komma ihåg ditt 

fadderbarn med en liten gåva i 

samband med brevväxlingen. Du 

kan exempelvis skicka färgpennor, 

skolmaterial, glansbilder, fotografier, 

hårsnoddar etc., förutsatt att de ryms 

i ett vanligt brevkuvert. Fadderbarnet 

delar också gärna med sig till sina 

syskon. 

Tullavgifterna är väldigt höga och 

därför är det viktigt att man inte övers-

tiger försändelsens maximistorlek. 

Pengar, smycken eller elektronik lönar 

det sig inte att skicka eftersom de lätt 

kan försvinna under resans gång. 

❱❱ GÅVOR TILL FADDERBARNET



❱❱ BESÖK TILL FADDERBARNETS BARNBY
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Faddrar är välkomna att hälsa på i fad-

derbarnets barnby. Besöken glädjer och 

piggar upp många barns vardag.

Besöken ordnas genom att man kom-

mer överens om saken med fadder-

barnets barnby. Vi hjälper dig gärna att 

hitta rätt kontaktuppgifter. Researran-

gemangen måste man ordna själv. Det 

är inte möjligt att övernatta i barnbyar-

na. 

Barnbyarna gör sitt bästa så att besö-

ken skall bli lyckade. Därför är det vik-

tigt att komma ihåg att meddela om sitt 

besök på förhand. Familjerna i SOS-

Barnbyar, så som alla familjer, har sitt 

vardagsjäkt och vill gärna förbereda sig 

inför besök. Det lönar sig alltså att pla-

nera sitt besök i god tid, speciellt efter-

som man ibland måste skaffa tolk eller 

göra andra praktiska förberedelser. 

En fadders besök är alltid en spännan-

de händelse. Fadderbarnet får extra 

uppmärksamhet som kan skapa svart-

sjuka bland de andra barnen i hemmet. 

Det är alltså bra att komma ihåg att för-

söka dela uppmärksamheten också till 

de andra barnen i hemmet när man be-

söker fadderbarnet. 

Det är inte möjligt för fadderbarnet att 

åka och hälsa på sin fadder.



Som fadder förbinder du dig att stöda 
ditt fadderbarn med minst 25 euro i 
månaden. Betalningen kan ske antingen 
genom e-fakturering eller som direkt-
betalning. Du kan också själv beställa 
e-fakturering till din egen nätbank.

Kontouppgifterna och ditt eget refe-
rensnummer ser du på blanketten som 
skickades med i fadderpaketet.

Var vänlig och observera att fadderav-
giften och de frivilliga gåvodonationerna 
betalas in på skilda konton.

❱❱ ATT BETALA FADDERAVGIFTEN
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❱❱ Vid alla frågor gällande fadderskapet kan 

du vara i kontakt med vår givarservice. Vi hjäl-

per gärna till och tar också gärna emot feed-

back om vår verksamhet.

❱❱  Det lönar sig att så snabbt som möjligt 

meddela om adressändringar till vår givarser-

vice så att våra nyhetsbrev hittar fram till rätt 

adress utan fördröjningar.

❱❱ Vid en eventuell flytt utomlands går det att 

fortsätta sitt fadderskap också i det nya hem-

landet. Vi hjälper till vid förflyttningen av fad-

derskapet och vid behov är vi i kontakt med 

vårt internationella huvudkontor.
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WWW.SOS-LAPSIKYLA.FI

Vår givarservice har öppet vardagar mellan kl. 10-15 på 

numret (09) 4257 9830.

På grund av otillräckliga resurser kan vi för tillfället 

tyvärr endast besvara frågor per telefon på finska, men 

du kan gärna sända oss e-post på svenska 

på addressen: lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi

Vår postadress är: 

SOS-Lapsikylä

Snellmansgatan 13

00170 Helsingfors

STÄLL UPP SOM FRIVILLIG ELLER BJUD 
MED DINA VÄNNER
Har du tänkt på att din hjälp till de utsatta barnen kan för-

dubblas genom att bjuda in en av dina vänner till att vara 

fadder? Det finns ett akut behov av hjälp och med din hjälp 

kan flera barn få en lika omtänksam fadder som du. 

Ladda upp SOS-faddrarnas foto som omslagsfoto på Face-

book och dela meddelandet på sociala medier.

❱❱ www.sos-lapsikyla.fi/sos-kummit


