
 
 

 

Verkefnaskýrsla fyrir verkefnastjóra klúbba 
 

Klúbbur: Soroptimistarklúbbur Árbæjar 

Nafn verkefnastjóra: Guðrún Helga Bjarnadóttir 

Póstfang: ghbjarna@gmail.com 

Heiti verkefnis: Menntunarsjóður kvenna 

Upphaf verkefnis (dagsetning): Mars 2017 

Endir verkefnis – Er enn í vinnslu. Áætluð lok verkefnis er í mars 2019 

Staðsetning: Höfuðborgarsvæðið 

Samstarfsaðili (ef á við): Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefndar - 

https://www.maedur.is/about-me  

Verkefnakjarni sem verkefni fellur undir: 

Menntun, Valdefling,  

 

Verkefni - saga: 

Skrifa setningu sem útskýrir verkefnið.  

Styrkjum Menntunarsjóð Mæðrastyrksnefndar árlega í 3 ár. – 3ja ára verkefni. 

 

Hvers vegna valdi klúbburinn verkefnið? 

Við vildum efla menntun kvenna, til að þær kæmust úr fjötrum fátæktar.  Þær 

konur sem fá þessa styrki eru oft 3ja kynslóð ómenntaðra kvenna sem hafa 

eingöngu aðgengi að láglaunastörfum. 

 

Hvernig framkvæmdi klúbburinn verkefnið? 

Með árlegu vinkvennakvöldi Soroptimistaklúbbs Árbæjar hefur safnast góður 

sjóður sem við nýtum í þetta verkefni.  Fyrsta árið, 2017, kom formaður sjóðsins, 

Guðríður Sigurðardóttir og kynnti verkefnið, tilgang þess og árangur fram til þessa, 

fyrir soroptimistakonum og gestum þeirra.  Gert er ráð fyrir að styrkþegi komi á 3ja 

vinkvennakvöldið, sem haldið verður á vordögum 2019, og segi frá þýðingu þess 

fyrir sig að hafa fengið þennan styrk til menntunar. 

 

https://www.maedur.is/about-me


 
Hvaða viðfangsefni var klúbburinn að vinna með? 

Klúbburinn hefur að leiðarljósi í öllum sínum verkefnum að styðjast við og vinna 

samkvæmt Heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna.  Í þessu verkefni vinnum við 

m.a. að : 

1. Engin fátækt  

3. Heilsa og vellíðan 

4. Menntun fyrir alla,  

5.  jafnrétti kynjanna 

8. Góð atvinna og hagvöxtur 

10. Aukinn jöfnuður 

      
 

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

Nei engin vandamál. 

 

Var góður árangur að ykkur mati? 

Samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum fengið frá Menntunarsjóðnum er 

árangur að þessu verkefni góður. 

 

Kostnaður af verkefni: 

2017 var greiddur 500.000 til sjóðsins 

2018 var greiddur 500.000 til sjóðsins 

Gert er ráð fyrir að 2019 verði greiddar 500.00 til sjóðsins, eða samtals 1,5 milljón 

 

Markhópur – Konur á öllum aldri um land allt. 

 

Hvað voru margir sem nutu góðs af verkefninu? 

Ekki liggur enn fyrir hve margir hafa notið góðs af okkar stuðningi.  Það mun liggja 

fyrir í lok 3ja ára verkefnisins vorið 2019 

 

 

 



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

þar sem við á. 

Við móttöku fyrsta styrksins, í mars 2017.  Verkefnastjóri Guðrún Helga 

Bjarnadóttir, formaður Menntasjóðsins Guðríður Sigurðardóttir og formaður 

Soroptimista í Árbæ, Jóna Theodóra Viðarsdóttir 

    
 

Guðríður að fræða konur á Vinkvennakvöldi í Árbæ í mars 2017 

 
 

 

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



 
Gert er ráð fyrir að þetta liggi fyrir þegar verkefninu er lokið, á vordögum 2019 

 

 

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

Nei 

http://www.soroptimisteurope.org/

