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Í janúar síðastliðnum byrjaði Hjálparstarfið með nýtt 
verkefni í Kampala höfuðborg Úganda en þangað ligg-
ur þungur straumur ungs fólks í von um betra líf. Því 
miður bíður flestra þeirra hins vegar atvinnuleysi og 
eymdarlíf í fátækrahverfum og mörg ungmenni leiðast 
út í smáglæpi og vændi til að lifa af. 

Kampalaverkefnið er í þremur fátækrahverfum í höf-
uðborginni og varir í 3 ár. Það er unnið í samstarfi við 
Lútherska heimssambandið og samtökin UYDEL (Ug-
andan Youth Development Link) með góðum stuðningi 
utanríkisráðnuneytisins. 

Markhópur verkefnisins er 1500 börn og ungmenni á 
aldrinum 13–24 ára. Markmiðið er að unga fólkið öðlist 
verkkunnáttu sem það geti nýtt til að sjá sér farborða, 
að það taki þátt í uppbyggilegum tómstundum og nám-
skeiðum sem styrkja sjálfsmyndina og að þau séu upp-
lýst um kynheilbrigði og rétt sinn til heilbrigðisþjón-
ustu. 

UYDEL hefur rúmlega tuttugu ára reynslu af því að 
vinna með ungu fólki í fátækrahverfum Kampala. Sam-
tökin reka verkmenntamiðstöðvar þar sem ungmennin  
geta valið sér ýmis svið og öðlast nægilega hæfni til að 
verða gjaldgeng á vinnumarkaði svo sem við hár-
greiðslu, matreiðslu, rafvirkjun, saumaskap og sápu-
gerð.

Ég er nýkominn úr vettvangsferð til Kampala þar sem 
ég hitti ungmenni og stjórnendur verkefnisins. Það 
skein gleði, áhugi og ákefð úr hverju andliti í verk-
menntamiðstöðvunum. Margar stúlkur voru upptekn-
ar við að greiða og flétta hár, greinilega að læra hár-
greiðslu. Aðrir, mest drengir, voru með andlitin ofan í 
tölvuboxum og rafmagnssnúrum að læra grunnatriði í 
rafvirkjun. Enn aðrir voru uppteknir við dans og söng 
þar sem þungur trumbusláttur stjórnaði ferðinni. 

Ung stúlka sem ég hitti í einni af miðstöðvunum sem ég 
sótti heim hafði sterk áhrif á mig. Hún býr við fötlun og 
ferðast um á hjólastól í fátækrahverfinu þar sem hún 
býr. Nú er hún að læra að sauma og hanna föt. Hún 
sýndi mér nokkrar fallegar flíkur sem hún hafði saum-
að. Þegar ég spurði hana hvaða skilaboð hún hefði til 
ungs fólks á Íslandi svaraði hún að við ungt fólk sem 
byggi við fötlun eins og hún vildi hún segja: „Verið 
hugrökk, ekki gefast upp, það er alltaf von“. 

Tökum undir orð hennar en beinum þeim líka til ung-
menna í Kampala sem búa við örbirgð og eru þess 
vegna útsett fyrir misnotkun af ýmsu tagi. Gefum 
þeim von um betra líf með því að styrkja Kampalaverk-
efni Hjálparstarfs kirkjunnar. Greiðum valgreiðslu í 
heimabanka (2.400 krónur) eða leggjum inn á söfn-
unarreikning nr.: 0334-26-050886, kt. 450670-0499. 

Þitt framlag gefur þeim séns. 

Bjarni Gíslason,
framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar
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Gefum þeim séns

Bjarni Gíslason framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar 
með ungu fólki í verkmenntamiðstöð í Kampala.
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Úganda er númer 163 á lífs-
kjaralista Sameinuðu þjóðanna 
en alls eru 188 ríki og lands-
svæði á listanum. Úganda 
flokkast þar með sem eitt af 
fátækustu ríkjum heims. Íbúar 
eru samtals um 38 milljónir en 

aldurssamsetningin er þannig 
að 80% íbúanna eru á aldrinum 
12–30 ára. Meðalaldur er 16 ár. 

Samkvæmt Alþjóðabankanum 
er atvinnuleysi meðal ungs 
fólks hvergi meira í heiminum 

en í Úganda þar sem um 60% 
unga fólksins er án atvinnu. 
Verst er ástandið í höfuð-
borginni Kampala en þangað 
flykkist ungt og oftast ómennt-
að fólk úr sveitum landsins í 
von um betra líf. Margra þeirra 

bíður hins vegar að kúldrast í 
fátækrahverfum þar sem 
neyðin rekur þau til að taka 
þátt í glæpagengjum eða selja 
líkama sinn til að geta séð sér 
farborða. Börn og unglingar í 
höfuðborginni eru því útsett 

fyrir misnotkun af ýmsu tagi 
og eymdin leiðir til þess að þau 
verða auðveldlega fíkniefnum 
að bráð.

Nístandi fátækt meðal ungs fólks
í Kampala, höfuðborg Úganda

Um helmingur þjóðarinnar er yngri en 15 ára. Álagið á innviði samfélagsins er því mikið. 
Opinberir skólar eru yfirsetnir og aðgengi að heilsugæslu er takmarkað. 

Þegar rignir flæðir skolpvatnið úr skurðunum inn í hrörleg húsakynnin
en sameiginlegir kamrar eins og þessi standa þó hátt í hverfunum.  

Húsakynni í fátækrahverfunum eru hriplek. Ryðguðu bárujárni er klambrað
saman ofan á og til viðbótar við hálfköruð og hriplek múrsteinshús. 

Skólastúlka skvettir skólpvatni í skurð fyrir utan heimili sitt eftir hádegismat en ruslinu er 
safnað í hrúgu við húsvegginn. Í fátækrahverfum Kampala er engin sorphirða og ekkert 
rennandi vatn inni í húsunum. Rafmagn er af skornum skammti.

Hvað mig 
dreymir um?
„Að geta séð fyrir mér öðruvísi en með því að stela. Ég vil 
ekki lenda í fangelsi. Mig langar til að geta unnið sem 
rafvirki,“ sagði Kenneth Buwenbo, 16 ára gamall drengur 
í samtali við Bjarna Gíslason framkvæmdastjóra Hjálpar-
starfs kirkjunnar í mars síðastliðnum. Kenneth tekur nú 
þátt í Kampalaverkefni Hjálparstarfsins og lærir að gera 
við tölvur. Hann gerir sér vonir um að komast í starfs-
þjálfun eftir námið. Það gefur honum möguleika á að láta 
draum sinn rætast.
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Anna Nabylua félagsráðgjafi er að-
stoðarframkvæmdastjóri Uganda 
Youth Development Link (UYDEL) og 
stýrir Kampalaverkefni Hjálparstarfs-
ins. Hún hefur áralanga reynslu af 
starfi með börnum og unglingum sem 
eru í viðkvæmri stöðu í samfélaginu og 
útsett fyrir mansali og annarri mis-
notkun. Anna segir að til þess að ná 
bestum árangri í starfinu hafi reynslan 
kennt að best sé að virkja unglingana 
og efla sjálfsmynd þeirra með því að fá 
þeim viðráðanleg verkefni sem samt 
séu krefjandi. Hún leggur ríka áherslu 
á að unglingarnir læri um rétt sinn til 
heilbrigðisþjónustu og um kynheil-
brigði. HIVsmit eru tíðari í fá-
tækrahverfunum en annars staðar í 
Kampala og nýsmit eru tíðust meðal 
vændiskvenna. Anna og annað starfs-
fólk UYDEL leitast við að koma ung-
lingunum sem hafa lokið námi í iðngrein 
í starfsnemastöður í fyrirtækjum en 
þannig á unga fólkið von um betra líf.  

Í verkmenntamiðstöðvunum er kennt fyrir hádegi en eftir hádegi er skipulagt 
frístundastarf í boði. Eitt af því sem unglingarnir geta lagt stund á er dans og 
trumbusláttur en í Kampala er vinsælt að ráða danshópa til að sýna hefðbundinn 
dans í veislum við ýmis tækifæri. Dansinn og tónlistina geta unglingarnir þannig 
nýtt sér til framfærslu.

Anna Nabulya félagsráðgjafi stýrir Kampalaverkefni Hjálparstarfsins. Hún tekur virkan þátt í starfinu
og dansar hér með unglingunum í verkmenntamiðstöðinni í Makindyehverfi í Kampala.

„Að virkja og 
valdefla er 
aðferðin sem 
við notum“ 

Meginmarkmið Kampalaverkefnisins er að byggja sterkt, 
virkt, vel skipulagt og friðsamlegt samfélag í fátækrahverf-
um Kampala, höfuðborg Úganda. 

Verkefnið er til þriggja ára og kostar um 33 milljónir króna

Markhópurinn eru 1500 börn og ungmenni á aldrinum 13–24 ára

Undirmarkmiðin eru tvö:

1.  Að unglingarnir öðlist aukna verkkunnáttu og geti nýtt sér 
hana til að sjá sér farborða og fái lifað sómasamlegu lífi.

2. Að unglingarnir séu upplýstir um kynheilbrigði og rétt sinn til 
heilbrigðisþjónustu.

PANTONE 7409
CMYK 0 - 30 - 95 - 0
RGB 251 - 202 - 0

PANTONE 5395
CMYK 100 - 44 - 0 - 76 
RGB 0 - 25 - 85

LITIR

ÞÖKKUM STUÐNINGINN
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Nuriette Nagure er 24 ára gömul. Hún 
býr við fötlun og ferðast um á hjólastól. 
Í mars síðastliðnum hitti Bjarni Gísla-
son framkvæmdastjóri Hjálparstarfs 
kirkjunnar hana í  verkmenntamiðstöð-
inni í Makindyehverfi Kampalaborgar 
þar sem hún er að læra að sauma og 
hanna föt. Aðspurð um hvaða skilaboð 
hún hefði til ungs fólks á Íslandi svar-
aði hún: „Við ungt fólk sem býr við fötl-
un eins og ég vil ég segja: Verið hug-
rökk, ekki gefast upp, það er alltaf von“ 
en Nuriette gerir sér von um að geta 
séð fyrir sér með því að sauma og selja 
kjóla í framtíðinni. Hún mun njóta 
stuðnings UYDEL samtakanna sem eru 
samstarfsaðilar Hjálparstarfsins í 
Kampala til þess.

UYDEL samtökin hafa rúmlega tuttugu 
ára reynslu af því að vinna með ungu 
fólki í fátækrahverfum Kampala. Þau 
reka verkmenntamiðstöðvar þar sem 
unglingarnir geta valið sér ýmis svið til 
að öðlast nægilega hæfni til að verða 
gjaldgeng á vinnumarkaði eins og hár-
greiðslu, matreiðslu, rafvirkjun og 
fleira. Samtökin leitast svo við að unga 
fólkið fái starfsnemastöður í fyrir-
tækjum sem oft leiði svo til atvinnu-
tækifæra.

Nuriette Nagure með kjól sem hún hefur saumað og ætlar að klæðast við útskrift úr
verkmenntamiðstöðinni í Makinduehverfi Kampala eftir níu mánaða nám í fatasaum. 

Í Rubaga gefst tækifæri til þess að læra 
sápugerð. Unga fólkinu býðst líka að læra um 
það hvernig hægt er að setja á fót sjálfstæð-
an atvinnurekstur meðal annars til að selja 
sápuframleiðsluna.

Tölvuviðgerðir og almenn rafvirkjun eru vinsælar námsgreinar meðal drengja í verkmennta-
stöðinni í Rubagahverfi Kampala. Þegar fulltrúa Hjálparstarfsins bar að var þar aðeins ein 
stúlka við nám í iðngreininni.   

Hárgreiðsla nýtur mikilla vinsælda meðal stúlkna. Að flétta sítt hár örfínum fléttum getur 
tekið fjórar stúlkur allt að fjórar klukkustundir. Förðun og snyrting eru einnig vinsælar 
námsgreinar meðal stúlknanna í fátækrahverfunum sem og veitingaþjónusta.

„Ekki gefast upp,
það er alltaf von!“
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Framkvæmdastjóri og upplýs-
ingafulltrúi Hjálparstarfs kirkj-
unnar fóru í vettvangsferð til 
flóttamannabyggða í Moyohér-
aði í Norður-Úganda í mars síð-
astliðnum en þar samhæfir 
Lútherska heimssambandið að-
stoð mannúðarsamtaka við 
flóttafólk frá Suður-Súdan og 
hefur til þess umboð frá Flótta-
mannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna.  Í flóttamanna-
byggðunum í Palorinya í 
Moyohéraði sem á landamæri 
að Suður-Súdan koma nú dag-
lega um 1500 flóttamenn en 
alls hafa um 60.000 manns sest 
að meðal heimamanna í hér-
aðinu síðan í júlí á síðasta ári. 

Aðstoðin felst fyrst og fremst í 
því að tryggja að grunnþörfum 
fólks sé mætt en síðan tekur við 
uppbyggingarstarf og að 
hjálpa fólkinu að aðlagast líf-
inu meðal heimamanna.

Fulltrúar Hjálparstarfsins 
fylgdust með því þegar flótta-
fólk kom á fyrsta viðkomustað 
eftir að hafa flúið yfir landa-
mærin frá Suður-Súdan. Tekið 
er á móti fólkinu og það fær 
orkubita og vatn. Því næst fer 
það í sjúkraskýli þar sem læknir 
hlúir að þeim sem þurfa aðstoð. 
Eftir læknisskoðun sest fólkið 
hjá fulltrúa Lútherska heims-
sambandsins sem skráir það 

bráðabirgðaskráningu. Rúta 
bíður svo fólksins og keyrir það 
á móttökusvæði þar sem það 
fær heitan mat einu sinni á dag 
og hefur aðgengi að vatni. Fólk-
ið fær efni til að reisa sér 
bráðabirgðaskýli þar til það 
flytur á svæði þar sem hægt er 
að reisa hefðbundin hús. Börn-
in geta þá tekið þátt í skóla-
starfi og fólkið fær aðstoð við 
að aðlagast lífinu á nýjum stað 
í sátt og samlyndi við heima-
menn. Þangað til uppskera 
fæst fær fólkið mánaðarlega 
skammta af hráefni til matar-
gerðar.

Að byrja upp á
nýtt í Palorinya

„Við getum séð um okkur 
sjálf, við þurfum bara að 
fá tækifæri til þess ...“ 

... sagði maður í hjólastól við verkefnisstjóra mannúðaraðstoðar Lútherska heimssambandsins í flóttamanna-
byggðunum í Palorinya. Flóttafólk á svæðinu sem býr við fötlun fær nú grunnþörfum sínum mætt en er orðið 
óþreyjufullt að geta haldið áfram og fá lifað eðlilegu lífi með því að vinna fyrir sér. 

Börn finna sér alltaf eitthvað til að 
leika sér með. Þannig getur tóm 
plastflaska auveldlega breyst í bíl 
sem hægt er að draga á eftir sér.

Þótt þessi ungi kaupsýslumaður sé 
nýkominn yfir landamærin er hann 
farinn að selja samferðafólki 
varning. Á bak við hann sést hvar 
fólkið bíður í röð eftir heitri máltíð.

Innan nokkurra vikna frá komu til 
landsins hefur flóttfólkið reist sér 
hefðbundin hús eins og hér sjást og 
börnin sækja sveitaskólann.

Vatn er af skornum skammti. Enn sem komið er flytja tankbílar hreinsað 
vatn úr Hvítu Níl í tanka sem fólkið sækir vatnið í. Áætlað er að grafa fyrir 
vatni og leggja leiðslur til flóttamannabyggðanna enda er það mun 
ódýrari kostur til lengri tíma litið. 

Þegar fólk hefur fengið úthlutað segldúk, dýnum og teppum,
finnur það sér trjágreinar til að reisa sér bráðabirgðasskýli.

 „Sjáðu, hún er að taka af okkur mynd,“ gæti hún verið að segja við barnið 
sitt konan sem situr fyrir framan aleigu sína og bíður eftir að fá úthlutað 
segldúk til að reisa bráðabirgðaskýli.
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Flóttafólkið fær heita máltíð einu sinni á dag. Hér er skammtað 
baunasúpu með maísstöppu. 

Ung stúlka situr hér með allt sitt hafurtask. Oft þurfa konur að flýja í ofboði. Mannréttinda-
samtök á svæðinu hafa skýrt frá því að stríðandi fylkingar nauðgi og myrði óbreytta borgara 
í Suður-Súdan.

Hjálparstarf kirkjunnar hefur veitt 
flóttafólki, mest konum og börnum, frá 
Suður-Súdan mannúðaraðstoð í Norð-
ur-Úganda í samstarfi við Lútherska 
heimssambandið (LWF) síðan í október 
2016. Með góðum stuðningi frá utanrík-
isráðuneytinu sem veitti tíu milljóna 
króna styrk til verkefnisins sem og al-
menningi verður aðstoðin veitt áfram 
til loka október á þessu ári.  
Frá því að átök brutust út milli ólíkra 
stjórnmálafylkinga í Suður-Súdan í des-
ember 2013 hafa mörg hundruð þúsund 
manns þurft að flýja heimkynni sín og 
farið á vergang eða flúið yfir landamæri 
til nágrannalanda. Eftir að ríkisstjórn 
þessa unga ríkis féll í júlí síðastliðnum 
hafa átökin breiðst út og stríðandi fylk-
ingar ráðast í síauknum mæli á almenna 
borgara. Til að bæta gráu ofan á svart 
er verðbólga gífurleg í Suður-Súdan og 
tíðir þurrkar hafa valdið síendurteknum 
uppskerubresti svo nú vofir 
hungursneyð yfir milljónum íbúa.
Samkvæmt Flóttamannastofnun Sam-

einuðu þjóðanna hefur 1,5 milljón Suð-
ur-Súdana flúið land, þar af um 700 
þúsund til Norður-Úganda en sam-
kvæmt nýjustu tölum er Úganda orðið 
það land í Afríku sem hefur tekið á móti 
flestum flóttamönnum í álfunni.  
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóð-
anna hefur falið Lútherska heimssam-
bandinu, LWF, að samhæfa mannúðar-
aðstoð hjálparsamtaka og -stofnana í 
Moyohéraði í Norður-Úganda í nánu 
samstarfi við stjórnvöld á svæðinu. 
Meginmarkmið með aðstoðinni er að 
veita flóttafólkinu öryggi, skjól, aðgengi 
að hreinu vatni og hreinlæti, matarföng 
og stuðning til að hefja nýtt líf í friði og 
sátt við íbúana sem fyrir eru á svæðinu. 
LWF hefur fengið lof fyrir að bregðast 
bæði við neyð nýkomins flóttafólks til 
Úganda sem og þörfum þeirra sem nú 
þegar hafa fundið sér bústað í landinu 
með viðeigandi aðgerðum sem taka tillit 
til sjálfbærni og eins að tengja aðstoð-
ina við uppbyggingarstarf á svæðum 
þar sem flóttafólk sest að.

Drengurinn á myndinni kom yfir landamærin án fjölskyldu sinnar. Hann fær því hvítt armband sem segir til um stöðu hans og leit hefst að ættingjum hans. Konan sem er með honum á 
myndinni fylgdi honum yfir landamærin. Í fangi hennar situr eins árs sonur með orkubita eftir hættulegt ferðalag en stríðandi fylkingar ráðast í síauknum mæli á almenning í Suður-Súdan.

Mannúðaraðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar
við flóttafólk frá Suður-Súdan
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Á æskulýðsdegi þjóðkirkjunnar 5. mars 
síðastliðinn tóku börn og unglingar á 
Suðurnesjum, Kjalarnesi, Hafnarfirði, 
Garðabæ og Álftanesi höndum saman 
og söfnuðu fyrir múrssteinshúsum fyr-
ir munaðarlaus börn í Úganda. Þau 
stóðu m.a. fyrir kaffisölu, kaffihúsi, 
fjáröflunarbingói og einnig var safnað 
framlögum með samskotum við guðs-
þjónustur. Nokkrar kirkjur munu halda 
söfnuninni áfram út vorið, en nú hafa 
safnast 287.227 krónur en fyrir þá 
upphæð er hægt að byggja tvö múr-
steinshús fyrir munaðarlaus börn.

Söfnunin fór fram með fjölbreyttum 
hætti. Í Keflavíkurkirkju voru ung-
lingar með kaffihús eftir æskulýðs- 
messu, í Bessastaðakirkju seldi æsku-

lýðsfélagið mat eftir síðdegismessu og 
í Ástjarnarkirkju héldu börn og ung-
lingar fjáröflunarbingó og voru með 
kaffiveitingar. Í Útskálakirkju og safn-
aðarheimili Sandgerðis stóðu ung-
menni fyrir kaffisölu eftir messu. Í 
Hafnarfjarðarkirkju föndruðu ferm-
ingarbörnin söfnunarbauk sem var lát-
inn ganga um kirkjuna við guðsþjón-
ustu dagsins og í Vídalíns-, Braut-
arholts- og Víðistaðakirkju var sagt frá 
verkefninu í æskulýðsmessu og tekið 
við samskotum.

Í Úganda hafa mörg börn misst for-
eldra sína úr alnæmi og þau búa við bág 
kjör í hrörlegum húsum með stráþaki. 
Hjálparstarf kirkjunnar hefur lagt á 
það áherslu að bæta aðstæður þessara 

barna með því að byggja múrsteinshús 
með bárujárnsþaki. Þau veita skjól fyr-
ir vindi, vatni og nætursvalanum. 
Einnig er minni hætta á smiti og sjúk-
dómum og af bárujárnsþakinu er hægt 
að safna vatni sem dugar langt inn í 
þurrkatímabilið. Unglingar taka þátt í 
byggingu húsanna og læra um um leið 
handverkið sem mun nýtast þeim til 
framtíðar.

„Það er dýrmætt fyrir börn og unglinga 
að finna að þau geta lagt lið og með 
samstarfi og samhentu átaki er hægt 
að koma svo miklu í verk sem veitir von, 
bjartsýni og margfalda blessun,“ sagði 
Stefán Már Gunnlaugsson, settur hér-
aðsprestur í Kjalarnessprófastsdæmi, 
við afhendingu söfnunarfjár.

Unglingar á Íslandi safna fyrir húsum
fyrir munaðarlaus börn í Úganda

Steina Björk Ketilsdóttir og Urður Unnar-
dóttir ánægðar með afraksturinn en
í heild söfnuðust 287.227 krónur. 

Sárafátæk og lúin amma og sjö barnabörn hennar sem áður bjuggu í kofaskrifli hafa fengið nýtt hús, vatnstank, 
kamar, geitur og hænur til þess að bæta lífsafkomuna en foreldrar barnanna eru látin af völdum alnæmis.
Með styrk frá íslenskum unglingum fá nú tvær fjölskyldur þak yfir höfuðið.
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Fjölmiðlaverðlaun götunnar voru af-
hent í fyrsta sinn við formlega athöfn í 
Þjóðarbókhlöðunni þann 23. febrúar 
síðastliðinn en þá veitti Pepp Ísland, 
grasrótarhreyfing fólks með reynslu 
af fátækt, blaða- frétta- og dagskrár-
gerðarfólki, alls ellefu manns, viður-
kenningu fyrir framlög sín til málefna-
legrar umfjöllunar um fátækt á Íslandi 
á árinu 2016.

Alda Lóa Leifsdóttir hlaut heiðursverð-
launin fyrir ljósmyndir í umfjöllunum 
Fréttatímans um fátækt á árinu 2016 
ásamt því að fá viðurkenningu fyrir 
greinina „Vildi að ég gæti boðið börn-
unum í mat”, sem var að mati dóm-
nefndar bæði jákvæð og uppbyggileg. 
Verðlaunagripir voru saltstaukar en 

dómnefnd fannst við hæfi að gefa 
verðlaunahöfum „salt í grautinn”. Alda 
Lóa fékk saltstauk sem situr á lista-
verki úr hraunmola sem Sign í Hafnar- 
firði hannaði. Áslaug Karen Jónsdóttir, 
blaðamaður á Stundinni, hlaut verð-
laun fyrir „Fátæku börnin”, sem var að 
mati dómnefndar besta blaðagreinin. 
Kristjana Guðbrandsdóttir, blaðamað-
ur á Fréttablaðinu, hlaut verðlaun fyr-
ir bestu fyrirsögnina, „Fátækt deyr 
þegar draumar fá líf” og fjórði salt-
staukurinn féll í hlut Gunnars Smára 
Egilssonar fyrir greinina „Efna-
hagslegt hrun ungs fólks” í Fréttatím-
anum.

Eftirfarandi fjölmiðlafólk fékk viður-
kenningu fyrir tilnefndar umfjallanir: 

Lísa Pálsdóttir fyrir vandaða umfjöllun 
í útvarpi fyrir „Andstyggilegt að vera 
heimilislaus” (Rás 1), Þóra Kristín Ás-
geirsdóttir fyrir  tvær blaðagreinar: 
„Svikinn sem barn – 35 ár á stofnunum” 
og „Ég var bara óheppin” (Fréttatím-
inn) og Viktoría Hermannsdóttir fyrir 
vandaðan fréttaflutning í „Hundruð 
barna í Reykjavík alin upp við fátækt” 
(RÚV). Grein Erlu Sigurlaugar Sigurðar-
dóttur „Stundar fjögur störf til að lifa” 
var einnig tilnefnd.Kristín Sigurðar-
dóttir frá fréttastofu Ríkissjónvarps-
ins, Markús Þórhallsson frá Útvarpi 
Sögu og Þórhildur Guðrún Ólafsdóttir 
frá Rás 1 fengu að auki sérstaka viður-
kenningu fyrir að sýna málstaðnum 
áhuga og virðingu.

Fjölmiðlaverðlaun götunnar eru unnin 
að fyrirmynd systursamtaka Pepp Ís-
land í Austurríki og eru samstarfsverk-
efni svipaðra hreyfinga í nokkrum 
Evrópuríkjum. Markmiðið er að efla 
faglega og metnaðarfulla fjölmiðlaum-
fjöllun um fátækt sem samtökin telja að 
skili sér í auknum skilningi samfélags-
ins á þeim aðstæðum sem efnaminna 
fólk býr við, enda sé aukinn skilningur 
eina leiðin til úrbóta. ”Saman getum 
við, fólkið sem býr við fátækt og fjöl-
miðlafólk, þrýst á stjórnvöld að grípa 
til aðgerða“, sagði Ásta Dís Guðjóns-
dóttir, talskona Pepp Ísland við verð-
launaafhendinguna.

Fjölskyldumiðstöðin í Gerðubergi, 
Hjálparstarf kirkjunnar, Fella- og Hóla-
kirkja og Pepp Ísland, grasrótarhreyf-
ing fólks sem berst fyrir réttindum 
fólks og eflir fólk til sjálfshjálpar hafa 
opnað Breiðholtsbrúna til að sameina 
fólk úr ólíkum áttum og einnig til að ná 
til fólks sem býr á einhvern hátt við fé-
lagslega einangrun. Breiðholtsbrúin er 
opin í Fella- og Hólakirkju fyrsta og 
þriðja mánudag í mánuði klukkan 
11:30 –14:00. 

Breiðholtsbrúin er fyrir fólk á öllum 
aldri og án tillits til starfs, fjölskyldu-
stöðu, þjóðernis eða annars. Brúin 
býður fólki sem finnst það vera félags-

lega einangrað eða ekki í miklum sam-
skiptum við ættingja eða vini kjörið 
tækifæri til þess að blanda geði við 
aðra og til þess að kynnast nágrönnum 
sínum og samferðafólki.

Hildur Oddsdóttir er sjálfboðaliði á 
Breiðholtsbrúnni. Hún segir að þar sé 
boðið upp á hádegismat sem sjálfboða-
liðar elda en fólki bjóðist að koma með 
sínar eigin mataruppskriftir, taka þátt 
í eldamennskunni og bjóða öðrum að 
bragða á rétti sínum. Það gefi fólki kost 
á að kynnast – ekki bara mismunandi 
matarmenningu, heldur og ekki síður 
hvert öðru.

Unglingar á Íslandi safna fyrir húsum
fyrir munaðarlaus börn í Úganda

Breiðholtsbrúin
er opin!

Alda Lóa Leifsdóttir fyrst til að hljóta 
fjölmiðlaverðlaun götunnar

Fjölmiðlafólk sem hlaut viðurkenningu frá Pepp Ísland fyrir málefnalega umfjöllun um fátækt á árinu 2016. Alda Lóa Leifsdóttir sem hlaut heiðursverðlaunin „Salt í grautinn“ á  hraunmola 
er önnur frá hægri.

Hildur Oddsdóttir (önnur frá hægri) í góðum félagsskap á Breiðholtsbrúnni
síðastliðinn mánudag.  
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Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt 
bágstadda fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn, 
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu 
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

GEFÐU GJÖF SEM GEFUR

www.gjofsemgefur.is
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Fyrir rúmum tveimur mánuðum 
síðan hófst starfsnám mitt hér 
hjá Hjálparstarfi kirkjunnar en 
áður vissi ég lítið sem ekkert 
um það starf sem hér fer fram. 
Meistaranemum er úthlutað 
starfsnámsplássi og hafa þeir 
ekkert um valið að segja en eft-
ir á að hyggja held að ég það sé 
gott fyrirkomulag. Með þeim 
hætti held ég að meiri líkur séu 
á því að nemar lendi á stöðum 
sem þeir hefðu ekki valið sér 
sjálfir og öðlist þannig nýja og 
öðruvísi sýn. Þannig hefur alla-
vega reynsla mín verið síðast-
liðna mánuði. 

Ég mætti hingað með þær 
væntingar að öðlast reynslu og 
bæta þekkingu ofan á það nám 
sem nú er að baki og undirbúa 
mig fyrir komandi ár í starfi. Ég 
gerði mér þó alls ekki grein fyr-

ir því hversu fjölbreytt starfið 
hér er og hversu víðtæka þekk-
ingu ég myndi öðlast sem nemi. 
Félagsráðgjafarnir tveir sem 
hér starfa sinna innanlands-
starfi og því hef ég að mestu 
leyti fengið innsýn í það á þess-
um tíma. 

Í starfsnáminu hef ég orðið 
vitni að því að fátækt og fé-
lagsleg einangrun er raun-
veruleg í samfélaginu. Það er 
staðreynd að hér á landi búa 
einstaklingar og fjölskyldur 
þeirra við matarskort í hverjum 
einasta mánuði. Það er ekki 
tímabil hjá fólki heldur raun-
veruleikinn sem það sér ekki 
fyrir endann á. Að sama skapi 
býr hér fólk við félagslega ein-
angrun til lengri tíma og þarf 
að glíma við afleiðingar hennar. 

Hjálparstarf kirkjunnar vinnur 
gott starf við að hlúa að 
einstaklingum í slíkum aðstæð-
um bæði með einstaklingsmið-
aðri nálgun og í hópastarfi. 
Starfið felst í efnislegri aðstoð, 
ráðgjöf og valdeflandi verk-
efnum fyrir fólkið sem hingað 
leitar. Ég tel það vera for-
réttindi að hafa fengið að 
kynnast og taka þátt í slíku 
starfi og sjá hvernig það eflir 
einstaklinginn í sínu lífi. Það er 
gott að vita af Hjálparstarfi 
kirkjunnar og öllu því fólki sem 
lætur sig varða jöfnuð í samfé-
laginu og vellíðan einstaklings-
ins. 

í janúar síðastliðnum afhenti Irma Sjöfn Óskars-
dóttir prestur í Hallgrímskirkju Bjarna Gíslasyni 
framkvæmdastjóra Hjálparstarfs kirkjunnar 
rausnarlegan styrk til starfsins, samtals 
3.761.159 krónur. Séra Irma Sjöfn sagði við af-
hendingu styrksins að hann kæmi frá fólkinu í 
Hallgrímssókn, meðal annnars í samskotum við 
guðsþjónustu í Hallgrímskirkju. 

Við móttöku styrksins þakkaði Bjarni Hallgríms-
sókn fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum tíð-
ina.

Á myndinni sem tekin var við styrkveitinguna 
eru sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir, Bjarni Gíslason 
frá Hjálparstarfinu og Hermann Bjarnason frá 
Kristniboðssambandinu sem fékk afhentan styrk 
við sama tækifæri.

Á gjafabréfasíðunni okkar 
gjofsemgefur.is eru hátt í fimmtíu 
gjafabréf sem eru tilvalin tækifæris-
gjöf fyrir fermingarbarnið, stúdentinn, 
þann fimmtuga, brúðhjónin….

Júlía Margrét Rúnarsdóttir, nemi á lokaönn í meistaranámi
til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands.

Hugleiðingar í lok starfsnáms hjá
Hjálparstarfi kirkjunnar

Frábær stuðningur Hallgrímssóknar við 
Hjálparstarf kirkjunnar

Gjöf fyrir minimalistann
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REYKJAVÍK
12 og 12 ehf
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
Aðalblikk ehf
Aðalverkstæðið ehf
Aðalvík ehf
Alvin ehf
Analytica ehf
Arctica Finance hf
ARGOS ehf,  Arkitektastofa
 Grétars og Stefáns
Arkís arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Áltak ehf
ÁM-ferðir ehf
Árbæjarapótek ehf
ÁTVR Vínbúðir
Barnatannlæknastofan ehf
BBA/Legal ehf
Bending 1 ehf
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf
Bjarnar ehf
BK eignir ehf
BK kjúklingar
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðjan Glófaxi hf
Bókabúðin Sjónarlind
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf
Bónstöðin hjá Jobba ehf
Brauðhúsið ehf
Breiðan ehf
Brúskur hársnyrtistofa
BSRB
Couture, fataverslun
Danica sjávarafurðir ehf
Dokkan - þekkingar- og tengslanet
Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf
Eðalflutningar ehf
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Björg
Eignamiðlunin ehf
Einar og Viðar sf
Elding Trading Co ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ernst & Young ehf
Esju-Einingar ehf
Fasteignasalan Miklaborg
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félag tanntækna og
 aðstoðarfólks tannlækna
Fiskbúðin Sæbjörg ehf
Fjárhald ehf
Fossberg ehf
Garcia ehf
Garðasteinn ehf
Garðs Apótek ehf
GÁ húsgögn ehf
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta
GB Tjónaviðgerðir ehf
Geiri ehf, umboðs- og heildverslun
Gilbert úrsmiður
Gjörvi ehf
GLÁMA-KÍM arkitektar
Glófi ehf / VARMA
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Gullsmiðurinn í Mjódd
Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar
Hampiðjan hf
Handprjónasamband Íslands svf
Hársnyrtistofan Arnarbakka ehf
Háskólinn í Reykjavík
Helgason og Co ehf
Henson sports
Herrafataverslun Birgis ehf
Heyrnar og talmeinastöð Íslands
Hitastýring hf
Hjá GuðjónÓ ehf
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók.is - hljóðvinnslan
Hópferðabílar Snælands
 Grímssonar ehf
Hótel Frón ehf
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Hreinsitækni ehf
Hreyfimyndasmiðjan ehf
Húsaklæðning ehf
Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
Iceland in a day ehf
IG Ferðir ehf
Innlifun ehf
Intellecta ehf
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Íslandsstofa
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenski barinn ehf
Ísold ehf
Jarðafl ehf
K. Pétursson ehf
Kemi ehf
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
KOM almannatengsl
Kopar & Zink ehf
Kopar Restaurant ehf
Kurt og Pí ehf
Kvika ehf Grafísk hönnun
Kvikna ehf
Lagnalagerinn ehf
Landsbréf hf
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Lásaþjónustan ehf
LC Ráðgjöf ehf, stjórnunar- og 

rekstrarráðgjöf
Leiðir ehf
Leir og postulín ehf
Litróf ehf
Líf og sál sálfræðistofa ehf
LOG lögmannsstofa sf

Lyfis ehf
Lögfræðiþjónusta Sigurðar 

Sigurjónssonar hrl
Lögmannafélag Íslands
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf
Löndun ehf
Margt smátt ehf
MD vélar ehf
Merlo Seafood
Myndhraði ehf
N 32 ehf
Nasdaq Iceland
Nauthóll bistro
Neshamar ehf
Neytendasamtökin
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf
Nýtt Skil slf
Oddgeir Gylfason,
 tannlæknir og læknir
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ottó B. Arnar ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Parket og gólf
Páll V Einarsson slf
Pfaff hf
Pixel ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Plastco ehf
Pósturinn
Promennt ehf
Rafneisti ehf
Rafsvið sf
Raftíðni ehf
Rafþjónustan slf
RAMIS ehf
Rannsókna- og háskólanet
 Íslands hf
Rarik ohf
Regla - netbókhaldskerfi
Reykjagarður hf
Reykjavik Residence Hotel
Reykjavíkurborg
Réttur - ráðgjöf & málflutningur
Rolf Johansen & Co ehf
Rúna ehf
S.B.S. innréttingar
S.G. þjónustan ehf
SALON VEH
Samiðn, samband iðnfélaga
Samskipti ehf
Samtök starfsmanna
 fjármálafyrirtækja-SSF
Scanmar á Íslandi ehf
Securitas hf
Sendibílar Reykjavíkur ehf
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu
Sigurraf ehf
Sjávargrillið ehf
Sjónlag hf
Skorri ehf
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smith og Norland hf
Sólbaðsstofan Smart ehf
Sólon Bistro
Spör ehf,  auglýsingastofa
Stansverk ehf
Stál og stansar ehf
Stjörnuegg hf
Suzuki bílar hf
Sveinsbakarí
Söngskólinn í Reykjavík
Tandur hf
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Geirs A Zoega
Tannlæknastofa
 Sigurjóns Arnlaugssonar ehf
Tannréttingar sf
Tannval Kristínar Gígju
Tapas Barinn
Tark - Arkitektar
TCM Innheimta ehf
Terra Export ehf
The Coocoo’s Nest
THG Arkitektar ehf
Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Trackwell hf
TREX-Hópferðamiðstöðin
Trésmiðja GKS ehf
Trésmiðja Magnúsar
 F. Jónssonar ehf
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins
Tölvar ehf
Umslag ehf
Utanríkisráðuneytið
Útfararstofa Svafars
 og Hermanns ehf
VA arkitektar ehf
Vagnar og þjónusta ehf
Vagnasmiðjan ehf
Varmi ehf
VDO ehf
Velmerkt ehf
Verkengi ehf
Verkfræðistofan VIK ehf
Verkfærasalan ehf
Verksýn ehf
Verslunin Álfheimar ehf
Verslunin Brynja ehf
Verslunin Rangá
Verslunin Stórar Stelpur
Vestur Indía Félagið ehf
Vélar og verkfæri ehf
Vélvík ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Vinnumálastofnun
Þorsteinn Bergmann ehf
Þór hf
Ökumennt ehf

SELTJARNARNES
Borgarblöð ehf
Pípulagnaþjónusta Reykjavík ehf

VOGAR
Loftræstihreinsun ehf

KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar ehf
Alur blikksmiðja ehf
Atlantic Tank Storage ehf
Ásborg slf
Bifreiðasmiðja
 Sigurbjörns Bjarnassonar ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf
Bílamálunin Varmi ehf
Bílaverkstæði Kjartans
 og Þorgeirs sf
Blikksmiðjan Vík ehf
BSA varahlutir ehf
Exton ehf
Fasteignamiðstöðin ehf
Fidesta ehf, viðskiptaráðgjöf
Fossar,tryggingar og ráðgjöf ehf
Fríkirkjan Kefas
G.T.Óskarsson ehf
GG Sport
Hafið - fiskverslun ehf
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Hjörtur Eiríksson sf
Húsfélagaþjónustan ehf
Húsver ehf
Iðnvélar ehf
Ingi hópferðir ehf
Ison ehf
Íspan ehf, gler og speglar
JS-hús ehf
Klukkan, úr og skartgripir
Línan ehf
Ljósvakinn ehf
Loft og raftæki ehf
Mannrækt og menntun ehf
Margmiðlun ehf
Merkúr húsgagnabólstrun slf
Nobex ehf
Pottagaldrar ehf
Rafmiðlun hf
Rafvirkni ehf
Rakarastofan Herramenn
Réttingaverkstæði Jóa ehf
Slökkvitækjaþjónustan ehf
Sports Direct
Tengi ehf
Vatn ehf
Vatnsborun ehf
Vatnsvirkinn
Vetrarsól ehf, verslun
Visitor, ferðabókunarþjónusta
Zenus sófar
Þrif ehf
Öreind sf

GARÐABÆR
Apótek Garðabæjar
AÞ-Þrif ehf
Bílasprautun Íslands ehf
Efnalaug og fatahreinsun Garðabæ
Engilbert ÓH Snorrason 

tannlæknastofa sf
Fagval ehf
Garðabær
Garðasókn
Geislatækni ehf - Laser-þjónustan
Hagráð ehf
Okkar bakarí ehf
Onno ehf
Optimar KAPP ehf
Rafboði
Samey ehf
Val - Ás ehf
Versus bílaréttingar og málun
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf

HAFNARFJÖRÐUR
Alexander Ólafsson ehf
Allianz á Íslandi hf
Batteríð Arkitektar ehf
Blómabúðin Burkni ehf
Byggingafélagið Sandfell ehf
Domus ehf
Dverghamrar ehf
Efnamóttakan hf
Einar í Bjarnabæ ehf
Eldvarnarþjónustan ehf
Elmax ehf
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Fjarðarkaup ehf
G.S. múrverk ehf
GT hreinsun ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hagtak hf
Hallbertsson ehf
Harbourfront Guesthouse ehf
Heimir og Jens ehf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hvalur hf
Ican - Beykireykt þorsklifur ehf
Íshestar ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Krossborg ehf
Kvikmyndaverstöðin ehf
Kæling ehf
Lava Hostel
Ludviksson ehf / Ledlysing
Netorka hf
Rafgeymasalan ehf
SJ Tréverk ehf
Smíðaverk ehf
Snittvélin ehf
Snyrtistofa Rósu ehf
Spírall prentþjónusta ehf
Stálorka
Strendingur ehf
ThorShip
Umbúðamiðlun ehf
Veislulist - Skútan

Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Víðir og Alda ehf
Víking björgunarbúnaður
VSB verkfræðistofa ehf

ÁLFTANES
GO múrverk ehf

REYKJANESBÆR
ÁÁ verktakar ehf,
Áfangar ehf-hreinlætisvörur
Bókhalds og rekstrarþjónusta 

Gunnars Þórarinssonar
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Georg V. Hannah sf
Húsagerðin ehf, trésmiðja
IGS ehf Keflavíkurflugvelli
Lyfta ehf
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Nesraf ehf
Plexigler ehf
Radíónaust
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Reykjanesbær
Rörvirki sf
SB Trésmíði ehf
SBK ehf
Skólamatur ehf
Skólar ehf
Sporthúsið Reykjanesbæ
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
Útfararþjónusta Suðurnesja
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vísir, félag skipstjórnarmanna
 á Suðurnesjum

GRINDAVÍK
Bókvit ehf
E.P.verk ehf
Hópsnes ehf
Northern Light Inn
Ó S fiskverkun ehf
Verkalýðsfélag Grindavíkur
Þorbjörn hf

SANDGERÐI
Verk- og tölvuþjónustan ehf
Vélsmiðja Sandgerðis ehf

GARÐUR
SI raflagnir ehf
Sveitarfélagið Garður

MOSFELLSBÆR
Bílamálunin Örninn ehf
Dalsbú ehf
Fagverk verktakar sf
Garðagróður ehf
Hlín Blómahús
Ísfugl ehf
Mosfellsbakarí
Múr og meira ehf
Nonni litli ehf
Reykjabúið ehf
Sjöund slf

AKRANES
Bílasala Akraness ehf - Bílás
Bjarmar ehf, vélaleiga
Brautin ehf
Fasteignasalan Hákot
Fasteignasalan Valfell, Kirkjubraut 

og Borgartúni Reykjavík
Galito veitingastaður
Gámaþjónusta Vesturlands ehf
Gjafavöruverslunin @Home
Hvalfjarðarsveit
Snókur verktakar ehf
Tannlæknastofan 2 Gómar ehf

BORGARNES
B. Björnsson ehf
Borgarbyggð
Búvangur ehf
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur, 

Snæfellsnesi
Kaupfélag Borgfirðinga
Skorradalshreppur
Sprautu- og bifreiðaverkstæði 

Borgarness sf
Traktorsverk ehf
Trésmiðja Pálma ehf Hálsaskóg 

Skorradal
Vélabær, bíla- og búvélaverkstæði

STYKKISHÓLMUR
Ásklif ehf
Marz sjávarafurðir ehf

GRUNDARFJÖRÐUR
Kvenfélagið Gleym-mér-ei
Þjónustustofan ehf

ÓLAFSVÍK
Rafn ehf
Steinprent ehf
Steinunn ehf

HELLISSANDUR
Breiðavík ehf
Esjar ehf
Skarðsvík ehf

BÚÐARDALUR
Dalabyggð

REYKHÓLAHREPPUR
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

ÍSAFJÖRÐUR
Ferðaþjónustan í Heydal
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf

GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga
Massi þrif ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið
Sjúkraþjálfun Vestfjarða
Verkstjórafélag Vestfjarða
Vélsmiðja ÞM

BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Flugrúta Bolungarvík - Ísafjörður
Páll Helgi ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Vélvirkinn sf

SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur

PATREKSFJÖRÐUR
Eyfaraf ehf
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf
Slaghamar ehf
Verslunin - bakaríið Albína
Vesturbyggð

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði
T.V. Verk ehf

BÍLDUDALUR
Íslenska kalkþörungafélagið ehf

ÞINGEYRI
Brautin sf

HÓLMAVÍK
Kaupfélag Steingrímsfjarðar

HVAMMSTANGI
Húnaþing vestra
Steypustöðin Hvammstanga ehf

BLÖNDUÓS
Blönduósbær
Húnavatnshreppur
Stéttarfélagið Samstaða
Vilko ehf

SKAGASTRÖND
Kvenfélagið Hekla
Marska ehf
Rafmagnsverkstæðið Neistinn ehf
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Sveitarfélagið Skagaströnd

SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Dögun ehf
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Skagafjarðarveitur

VARMAHLÍÐ
Akrahreppur Skagafirði

AKUREYRI
Almenna lögþjónustan ehf
Amaro heildverslun
Arctic Portal
Arctic Portal
Baldur Halldórsson ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílapartasalan Austurhlíð
Blikkrás ehf
Brynja ehf
Byggingarfélagið Hyrna ehf
Farfuglaheimilið Stórholti
Félag verslunar- og skrifstofufólks
Fóðurverksmiðjan Laxá hf
Geimstofan ehf, auglýsingastofa
 og skiltagerð
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf
Gróðrarstöðin Sólskógar ehf
Grófargil ehf
Hagvís ehf
Hlíð hf
HSH verktakar ehf
Höldur ehf, bílaleiga
Íslensk verðbréf hf
J M J  Herradeild
Keahótel ehf
KG Sendibílar ehf
Ljósco ehf
Lostæti ehf
Norðurorka hf
Pípulagningaþjónusta
 Bjarna F Jónassonar ehf
ProMat Akureyri ehf
Rafmenn ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Samherji ehf
Samvirkni ehf
Sjúkrahúsið á Akureyri
Steypustöð Akureyrar ehf
Steypusögun Norðurlands ehf
Streymi heildverslun ehf
Veitingastaðurinn Krua Siam
Ösp sf, trésmiðja

GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur

GRÍMSEY
Sigurbjörn ehf

DALVÍK
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf
Kussungur ehf
Vélvirki ehf, verkstæði

ÓLAFSFJÖRÐUR
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði

HRÍSEY
Eyfar ehf

HÚSAVÍK
Fatahreinsun Húsavíkur sf
Heimabakarí Húsavík
Steinsteypir ehf
Víkurraf ehf

FOSSHÓLL
Fosshóll ehf

LAUGAR
Gistiheimilið Stóru-Laugar

MÝVATN
Mývatn Tours
Vogar, ferðaþjónusta

RAUFARHÖFN
Önundur ehf

ÞÓRSHÖFN
Geir ehf

EGILSSTAÐIR
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir
Héraðsprent ehf
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Klassík ehf
Kúpp ehf
Miðás ehf
Myndsmiðjan ehf
PV-pípulagnir ehf
Rafey ehf

SEYÐISFJÖRÐUR
Seyðisfjarðarkaupstaður

REYÐARFJÖRÐUR
Fjarðabyggð
Tærgesen, veitinga- og gistihús

ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf
Eskja hf
H.S. Lækning ehf
Slökkvitækjaþjónusta
 Austurlands ehf
Tanni ferðaþjónusta ehf

NESKAUPSTAÐUR
Síldarvinnslan hf
Tónspil ehf
Verkmenntaskóli Austurlands

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Loðnuvinnslan hf

STÖÐVARFJÖRÐUR
Brekkan - Verslun og veitingastofa

HÖFN Í HORNAFIRÐI
Eystrahorn
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellsýslu
Króm og hvítt ehf
Skinney-Þinganes hf
Sveitafélagið Hornafjörður
Ögmund ehf

SELFOSS
Árvirkinn ehf
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bíltak ehf
Flóahreppur
Fræðslunetið
 - símenntun á Suðurlandi
Garðyrkjustöðin Engi
Garðyrkjustöðin Syðri Reykjum 4 ehf
Gesthús Selfossi,
 gistihús og tjaldsvæði
Guðnabakarí ehf
Jötunn vélar ehf
Kvenfélag Gnúpverja
Kvenfélag Grímsneshrepps
Málarinn Selfossi ehf
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Mjölnir, vörubílstjórafélag
Pylsuvagninn Selfossi
 við brúarendann
Rafmagnsverkstæði Jens
 og Róberts ehf
Reykhóll ehf
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Snyrtistofan Eva ehf
Súperbygg ehf
Svavar Sveinsson
Tannlæknaþjónustan.is
Útfararþjónustan Fylgd ehf

HVERAGERÐI
Jón Þórisson ehf

ÞORLÁKSHÖFN
Landsbanki Íslands
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn

ÖLFUS
Eldhestar ehf

STOKKSEYRI
Kvenfélag Stokkseyrar

LAUGARVATN
Menntaskólinn að Laugarvatni

FLÚÐIR
Ásgerði II ehf
Hrunamannahreppur
Íslenskt grænmeti ehf
Varmalækur ehf

HELLA
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Hestvit ehf
Kvenfélagið Sigurvon

HVOLSVÖLLUR
Krappi ehf, byggingaverktakar
Rafverkstæði Ragnars ehf

VÍK
Mýrdalshreppur

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Ferðaþjónustan Hunkubökkum
Hótel Laki
Skaftárhreppur

VESTMANNAEYJAR
Bergur-Huginn ehf
Bíla- og vélaverkstæðið
 Nethamar ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Gröfuþjónustan Brinks ehf
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Ós ehf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Tannlæknastofan
 Heimir Hallgrímsson
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
Vinnslustöðin hf

Þökkum stuðninginn!
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DAÐI FREYR FROSTASON*

Mig langar til 
að gera við tölvur 

en ekki stela og 
lenda í fangelsi

Ungt fólk í fátækrahverfum Kampala, 
höfuðborgar Úganda, leiðist unnvörpum 

út í vændi og glæpi til þess eins að lifa af. 
Með markvissri aðstoð og iðngreina-
námskeiðum öðlast þau þekkingu og 

sjálfstæði til að sjá fyrir sér á annan hátt. 

Hringdu í 907 2003 og gefðu 2500 kr. 
eða upphæð að eigin vali á framlag.is

Einnig er hægt að leggja inn á bankareikning 0334-26-50886, 

kt. 450670-0499 eða borga 2400 kr. valgreiðslu í heimabanka.

* 

GEFUM ÞEIM SÉNS!
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Drengurinn á myndinni tekur þátt í verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í Kampala. 
Nafnið er ekki hans rétta nafn en textinn lýsir raunveruleikanum sem hann og 
fjöldi annarra ungmenna býr þar við. 


