
Verkefni Soroptimistaklúbbs Kópavogs 

 

Að styrkja einstæðar mæður í Kópavogi 

Forsaga 

Árið 2014 var ákveðið að megin verkefni klúbbsins næstu ár yrði að styðja og hvetja einstæðar 

ungar mæður til að afla sér menntunar eða að komast í vinnu. Fellur verkefnið sérlega vel að 

markmiðum Soroptimista. 

 

Samvinna við Velferðarsvið Kópavogsbæjar 

Vorið 2015 var samþykkt að ræða við Velferðarsvið Kópavogs og kanna grundvöll fyrir 

samstarfi um verkefnið og óska jafnframt eftir að starfsmenn sviðsins aðstoðuðu við val á þeim 

einstaklingum sem gætu tekið þátt í verkefninu.  

Starfsmenn velferðarsviðs hafa síðan valið stúlkur sem eru skjólstæðingar Velferðarsviðs til að 

taka þátt í verkefninu. 

 

Verkefnið 

Undirbúningur verkefnisins hófst haustið 2015 sem siðan varð til þess að 8 ungum konum á 

aldrinum 18-30 ára var boðið að taka þátt. Stúlkurnar voru vandlega valdar af starfsmönnum 

Velferðarsviðs Kópavogsbæjar sem þekkja til þeirra aðstæðna. 

Ákveðið var að byrja á því að bjóða stúlkunum á sjálfstyrkingarnámskeið sem haldið var í 4 

skipti í janúar 2016, einu sinni í viku, tveir tímar í senn undir leiðsögn Lilju Bjarnadóttur, 

sáttamiðlara. Námskeiðið tókst mjög vel að sögn leiðbeinandans og kom það einnig fram í 

umsögnum stúlknanna sjálfra sem allar sýndu mikinn áhuga á áframhaldandi námskeiðum og 

samveru með stuðningi Soroptimistasystra sem þær virtust kunna afar vel að meta. Þess má geta 

að fjórar af þessum átta konum fóru í skóla haustið eftir að hafa farið á námskeiðið og fjárar 

fengu góða vinnu. 

 

Fyrirhugað er að halda fleiri námskeið fyrir hópana til að fylgja þeim vel eftir, styrkja þær 

sem hóp og efla tengslin við félagskonur í klúbbnum ef þær kjósa, það fyrir augum að geta 

aðstoðað við barnapösssun og annað sem getur nýst þeim vel í þeim aðstæðum sem þær eru í. 

 

Framtíðin 

Soroptimistasystur í Kópavogti binda miklar vonir við þetta verkefni enda hefur það reynst 

mjög vel fyrir ungar konur, sem eiga erfitt. Námskeiðin hafa gefið þeim styrk til að afla sér 

menntunar eða sækjast eftir betur launuðum störfum. Mikill áhugi er því innan klúbbsins að 

halda áfram að bjóða ungum einstæðum mæðrum slík námskeið, enda er þörfin fyrir hendi og 

Velferðarsvið Kópavogs er með margar á skrá sem þurfa á stuðningi, hvatningu og baklandi 

að halda. Lilja Bjarnadóttir sem hefur verið leiðbeinandi á námskeiðunum er tilbúin að halda 

fleiri námskeið. 

 

Fyrir nokkrum árum var haldið sjálfstyrkingarnámskeið í Menntaskólanum í Kópavogi og 

voru bæði þátttakendur og skólastjórnendur mjög ánægð með framtakið. Stjórn klúbbsins 

hefur nú ákveðið að halda aftur slíkt námskeið og bjóða stúlkum í Menntaskólanum í 

Kópavogi á sjálfstyrkingarnámskeið. Námsráðgjafar skólans, í samráði við kennara, munu 

velja stúlkur sem talið er að þyrftu á slíku námskeiði að halda og er Lilja tilbúin að halda það 

fyrir okkur. 

Jafnframt er áhugi fyrir því innan stjórnar og hjá verkefnastjórum að bjóða upp á slíkt 

námskeið meðal kvenfanga á Hólmsheiði. Margrét Frímannsdóttir, verkefnastjóri mun ræða 

við fangelsisyfirvöld og kanna áhuga þeirra á slíku námskeiði. 

 



Tilgangurinn með verkefninu er að stuðla að því að ungar einstæðar mæður öðlist aukið 

sjálfstraust til að fara í áframhaldandi nám eða fái starf við hæfi.  Og auki líkur á því að þær 

og börn þeirra sjái fram á bjartari framtíð með stuðningi klúbbsins. 

 

 
 
 


