COVID-19 HEFUR ÁHRIF Á BÖRNIN

HJÁLPAÐU OKKUR AÐ VERNDA ÞAU!
SOS Barnaþorpin starfa í 136 löndum og eru með yfir 70.000 börn á sínu framfæri. Auk þess styður Fjölskylduefling
SOS við sárafátækar fjölskyldur yfir 500.000 barna og hjálpar þeim að koma undir sig fótunum og mæta þörfum
barnanna.
Covid-19 veiran hefur haft og mun hafa mikil áhrif á starfsemi SOS Barnaþorpanna. Má þar nefna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mörg börn munu missa forráðamenn sína vegna Covid-19 og SOS Barnaþorpin þurfa að geta tekið við þeim.
Börnin eru hrædd. Þau óttast um eigin velferð og sinna nánustu, t.d. afa og ömmu.
Líkamlegri og andlegri heilsu barnanna er ógnað.
Í sumum barnaþorpum þurfa börnin að halda sig innandyra svo dögum og vikum skiptir.
Á sumum stöðum vantar aðföng og búnað, t.d. grímur, sótthreinsivökva o.fl.
Aukin þörf er á sálfræðiaðstoð.
Fólk í nágrenni barnaþorpanna leitar þangað eftir nauðsynjavöru.
Sömuleiðis leita ættingjar barnanna til okkar eftir stuðningi.
Í Fjölskyldueflingarverkefnum okkar hefur heimilisofbeldi aukist og þurfum við að bregðast við því með tíðari
heimsóknum og ráðgjöf til fjölskyldnanna.
10. Starfsfólk okkar víða er veikt eða í sóttkví og leggst því aukið álag á þá sem geta unnið.
Við þurfum hjálp við að bregðast við þessu ástandi því ofan á allt sem hér að framan er upptalið hefur fjáröflun
dregist saman. Þinn stuðningur gerir okkur kleift að bregðast betur við á þessum krefjandi tímum. Við munum
koma framlagi þínu þangað sem þörfin er mest hverju sinni svo hægt sé að hlúa að velferð og heilsu barnanna og
annarra sem til okkar leita.

Saman hjálpum við börnum í neyð!
1. Millifærðu upphæð að eigin vali á reikning SOS Barnaþorpanna: Reikningur: 0130-26-9049, Kennitala:
500289-2529, Skýring: Covid-19
2. Hringdu í númerið 907-1002 og gefðu 2.000 krónur
3. Farðu inn á neyd.sos.is og gefðu framlag að eigin vali

Takk fyrir þinn stuðning!

