
Forslag 2 - BEVILGNING TIL FAGFORBUNDETS SOS-BARNEBY I HUAMBO, 

ANGOLA 

Barnebyen består av tolv familiehus for 120 barn, en barnehage for 100 barn og en 

skole for rundt 1300 elever. I tillegg får enslige mødre, storesøstre eller bestemødre i 

lokalsamfunnet hjelp til selvhjelp for å kunne ta vare på barna de har ansvar for.  

Cecilia har jobbet som SOS-mor i Fagforbundets SOS-barneby siden 2011. Hun er 

SOS-mor for ni barn i alderen 4-17 år i Sogn og Fjordane / Møre og Romsdalshuset.  

I tillegg til barna i SOS-familien, har Cecilia seks egne barn og ti barnebarn, som ofte 

er på besøk i SOS-familien. Cecilia synes det er svært givende med den store 

ungeflokken.  

– Det er så fint å se barna vokse til, og at de er sunne og friske, forteller Cecilia. 

– Jeg synes det er viktig med god oppfølging av skolearbeid og lekser, og bruker en 

god del tid på å hjelpe barna med leksene. Samtidig betyr jo ikke det akademiske alt, 

det er også viktig at de blir voksne med gode verdier. 

For Cecilia er det nære samarbeidet med de andre SOS-mødrene veldig viktig. 

– Vi er som en storfamilie, vi deler erfaringer, utfordringer, ideer og hjelper hverandre. 

Mødrene møtes også til fast tid i felleshuset Django for prat og aktiviteter. 

– Det er utrolig fint med disse møtene, vi ser film, spiller fotball eller bare snakker 

sammen. Noen ganger går vi på turer sammen i skogen eller drar andre steder. Dette 

fellesskapet er rett og slett stressreduserende, smiler Cecilia. 

Fagforbundets SOS-barneby jobber også med yrkesopplæring, og har blant annet 

som mål å: 

• Sørge for at enda flere jenter får variert yrkesopplæring 

• Sørge for at yrkesopplæringen gir ungdommene verdifull kompetanse 

• Tilrettelegge for lærlingplasser for ungdommene som fullfører yrkesrettede 

kurs 

Styret innstiller overfor årsmøte å fatte følgende vedtak: 

1.Årsmøtet 2020 i Fagforbundet Nittedal bevilger kr. 10.000 til SOS – barnebyer. 

2.Pengene settes inn på SOS- konto 8380 08 73730 og merkes ”Fagforbundets 

barneby. Akershus” 

 


