
 
 

 

Verkefnaskýrsla fyrir verkefnastjóra klúbba 
 

Klúbbur: Soroptimistarklúbbur Árbæjar 

Nafn verkefnastjóra: Guðrún Helga Bjarnadóttir 

Póstfang: ghbjarna@gmail.com 

Heiti verkefnis: Jólaaðstoð 

Upphaf verkefnis: Desember 2017 

Endir verkefnis: Desember 2017 

Staðsetning: Árbær 

Samstarfsaðili : Árbæjarkirkja, prestar safnaðarins og Krónan 

Verkefnakjarni sem verkefni fellur undir: 

Valdefling. Heilbrigði. 

 

Verkefni - saga: 

Skrifa setningu sem útskýrir verkefnið. 

Klúbburinn styrkir mæður og ung börn þeirra, auk fullorðinna eldri kvenna í 

Árbæjarhverfi með peningagjöf fyrir hver jól. 

 

Hvers vegna valdi klúbburinn verkefnið? 

Þörfin er mikil og hefur það sýnt sig að hún hefur ekki farið minnkandi.  Fyrst um 

sinn sinntum við eingöngu einstæðum mæðrum, en höfum undanfarin 3 ár einnig 

styrkt einstæðar konur á öllum aldri, óháð því hvort börn eru á heimilinu eða ekki.  

 

Hvernig framkvæmdi klúbburinn verkefnið? 

Klúbburinn kaupir inneignakort af versluninni Krónunni og hefur verslunin gefið 

okkur 4 inneignarkort á móti, sem við afhendum sóknarpresti Árbæjarsóknar, sem 

kemur kortunum til þeirra er mest þurfa. 

 

Hvaða viðfangsefni var klúbburinn að vinna með? 

Við vinnum eftir Heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna og í þessu verkefni lítum 

við í átt að markmiðunum : 

 1 - Fátækt,  



 
2 – Hungri,  

10 – Aukinn jöfnuður og  

12 – Ábyrg neysla og framleiðsla.   

Með því að afhenda inneignarkort, fær hlutaðeigandi frelsi til að nota peninginn í 

það sem nýtist viðkomandi og hennar fólki best. 

        
 

Voru einhver vandamál sem komu upp og ef svo var hvernig voru þau leyst? 

Nei 

 

Var góður árangur að ykkur mati?  

Þetta verkefni hefur tekist vel.  Við látum sóknarprestinn alfarið um 

framkvæmdina og höldum okkur fyrir utan það hverjir hljóta styrkinn.  

 

Kostnaður af verkefni: 

Keypt voru 16 kort, hvert að andvirði 15.000 = 240.000 kr. Og er það kostnaður 

klúbbsins.   

Andvirði verkefnisins er hins vegar 20 x 15.000 = 300.000 þar sem Krónan gefur 4 

kort. 

 

Markhópur – Konur á öllum aldri, stúlkur, strákar. 

 

Hvað voru margir sem nutu góðs af verkefninu? 

Árlega afhendum við 20 kort og gerum ráð fyrir að viðtakendur séu jafn margir auk 

barna sem þeim tilheyra. 

 

Endilega senda myndir, greinar úr blöðum, rannsóknir eða video af verkefninu  

þar sem við á. 

 

Skrifa sögu eða yfirlýsingu frá stúlku eða konu sem naut góðs  af verkefninu? 

 



 
 

Er klúbburinn búinn að fylla út PFR skýrslu á www.soroptimisteurope.org?   

Nei 

 
 
 

http://www.soroptimisteurope.org/

