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SKÝRSLA STJÓRNAR
STJÓRN BERGSINS HEADSPACE

Stjórn Bergsins headspace 2019 skipaði:
Bryndís Björk Ásgeirsdóttir
Guðmundur Fylkisson
Margrét Manda Jónsdóttir
Sara Elísa Þórðardóttir
Margvísleg þýðingarmikil verkefni voru á
Sigríður Arndís Jónsdóttir
borði stjórnarinnar á tímabilinu. Ber þar hæst
Svala Íslfeld Ólafsdóttir
ráðningar starfsfólks og þarfagreining á fjölda
stöðugilda og starfshlutfalli. Þar sem Bergið
Svanfríður Dóra Karsldóttir
Aðalfundur Samtaka um stuðningssetur fyrir
ungt fólk, var haldinn 8. apríl 2019, þar sem
kosin var sjö manna stjórn í samræmi við
samþykktir félagsins. Þrír nýir stjórnarmenn
tóku sæti en fjórir héldu áfram úr fyrri stjórn.
Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar 15. apríl 2019 var
Svanfríður kosin formaður stjórnar.
Stjórn breytti síðan hlutverkaskipan þann 31.
október 2019 þannig að Margrét Manda var
kosin formaður, Sigríður Arndís var kosin
gjaldkeri og Guðmundur Fylkisson ritari.
Stjórnin hittist mánaðarlega fyrst í stað
að
júlímánuði
undanskildum
þar
sem
nefndarmenn voru í sumarleyfi. Frá og með
októbermánuði fjölgaði fundunum og voru þeir
á tímabilihaldnir vikulega til að styðja við
starfsemi Bergsins og treysta innviði þess.
Stjórnarfundir voru alls tuttugu og þrír. Stjórnin
hélt sérstakan vinnufund í nóvember til að fara
heildstætt yfir málefni Bergsins og í kjölfarið
var haldinn sérstakur stefnumótunarfundur 15.
janúar 2020 með stjórn, fagráði, starfsmönnum
og fulltrúum úr ungmennaráði.

headspace opnaði dyr sínar fyrst í lok ágúst
2019 var ekki fyrirsjáanlegt hve marga
starfsmenn þyrfti að ráða í vinnu til að mæta
aðsókninni.
Stjórn hafði jafnframt umsjón með gerð
stofnanasamnings
um
kjör
starfsfólks
Bergsins sem var gerður í samræmi við laun
af sambærilegum störfum hjá ríki og
sveitafélögum. Miðað var við starfaflokkun
Hagstofunnar
(ÍSTARF95,
2.
útg).
við
skilgreiningu starfsheita hjá Berginu svo og
samsvarandi taxta hjá Fræðagarði.
Aðhaldssemi og ábyrgð er laut að fjármálum
Bergsins headspace var eitt af verkefnum
stjórnarinnar. Þrátt fyrir styrk úr ríkissjóði þarf
að afla frekari fjár til rekstursins. Gerður var
samningur við
Símtöðina um að afla styrkja sem gekk mjög
vel, en frekari fjáröflun bíður ársins 2020.
Einnig var eftirfylgd með framgangi vinnu við
verkferla mikilvægur hluti af starfi stjórnar.
Ábyrgð á gerð verkferla var hjá fagráði
Bergsins headspace.
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ÞJÓNUSTA
BERGSINS
Bergið headspace var opnað formlega
á menningarnótt, þann 24. ágúst 2019.
Það er til húsa að Suðurgötu 10 í
Reykjavík og er opið fyrir heimsóknir
alla virka daga klukkan 13-17. Vefspjall
og sími eru opin klukkan 9-17 alla
virka daga.
Uppbygging þjónustunnar er þannig
að ungmenni, upp að 25 ára, geta
komið,
hringt,
haft
samband
í
vefspjalli eða óskað rafrænt eftir
þjónustu. Þau geta óskað eftir viðtali
við ráðgjafa sem aðstoðar þau við að
koma auga á hver vandinn þeirra er
og meta líðan.

Miðað er við að ungmenni geti fengið
tíma sem allra fyrst eða innan nokkura
virkra daga. Ráðgjöf getur verið bæði í
Berginu eða með fjarráðgjöf í gegnum
Kara connect. Ráðgjafar eru með
breiða fagþekkingu og reynslu af
störfum með ungu fólki.
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STOFNUN BERGSINS HEADSPACE
OG HUGMYNDAFRÆÐI

Samtök um stuðningssetur fyrir ungt
fólk voru stofnuð 17. september 2018.
Yfirlýst verkefni samtakanna var að
koma á fót stuðningssetri fyrir ungmenni
á Íslandi, sem væri aðgengilegt og
hentaði sérstaklega ungmennum að 25
ára aldri.

Við heimsóttum og kynntumst Headspace
í Danmörku í desember 2018, þar hafa
verið starfrækt Headspace hús frá árinu
2013. Einnig vorum við í sambandi við
Headspace í Ástralíu sem hafa rekið
lágþröskuldaþjónustu fyrir ungt fólk frá
árinu 2007.

Rannsóknir sýna að sá aldurshópur sækir
sér ekki mikla hjálp fyrr en vandinn er
orðinn mikill. Kerfin geta líka verið flókin
og afmörkuð við tilteknar greiningar eða
vanda sem gerir það að verkum að erfitt
er að fá heildstæða þjónustu.

Útfærslan í Danmörku er nokkuð ólík
ástralska módelinu en í grunninn er sama
hugmyndafræðin að baki.

Í upphafi var unnin greiningarvinna á
þeim úrræðum sem til eru fyrir ungt fólk
á Íslandi og skoðað hvað það væri helst
sem
ylli
því
að
ungmenni
og
aðstandendur upplifa skort á úrræðum.
Talað var við fjölda fagfólks bæði
sjálfstætt starfandi og í opinberum
störfum,
rætt
við
ráðuneyti
og
ungmenni.
Einnig var skoðað hvort slík þjónusta
væri til staðar erlendis og hvernig hún
gæti fallið að markmiðum samtakanna.

Að bjóða upp á sérhannað úrræði fyrir
ungmenni þar sem er ókeypis aðstoð við
að takast á við áskoranir s.s. fíkn,
geðræn vandamál, áföll og fleira. Þannig
megi ná til ungmenna til að koma í veg
fyrir stærri og erfiðari vandamál seinna
meir.
Headspace á að vera snemmtæk íhlutun
og/eða forvörn fyrir ungt fólk. Bæði þessi
úrræði hafa veitt Berginu Headspace
ómetanlegan
stuðning,
stofnandi
ástralska Headspace og framkvæmdastjóri danska Headspace tóku þátt í
málþingi sem samtökin stóðu fyrir ásamt
Geðhjálp í apríl 2019.
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Samtökin fengu inngöngu í Snjallræði
haustið 2018, sem er viðskiptahraðall
fyrir
verkefni
á
sviði
félagslegrar
nýsköpunar. Þar gafst tækifæri til að
vinna að greiningarvinnu og áætlunum
undir handleiðslu sérsfræðinga á ýmsum
sviðum, meiri upplýsingar um það má
sjá hér https://www.snjallraedi.is.
Niðurstaða þess var að mikil þörf væri á
því að koma á fót lágþröskuldaúrræði.
Stað þar sem ungt fólk gæti fengið
stuðning og ráðgjöf án takmarkana og
aðstoð við að finna önnur úrræði eða
meðferð. Að nota grunnhugmyndafræði
headspace en búa til íslensku útgáfuna
með það í huga að koma sem best til
móts
við
ungmenni
á
Íslandi.
Í aðgerðaráætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi var eitt undirmarkmið,
gæðaþjónustu á sviði geðheilbrigðis, að
sett verði á stofn lágþröskuldaþjónusta í
anda Headspace í Ástralíu. Má segja að
því markmiði sé náð með opnun
Bergsins headspace.

2019

Vinna vorsins einkenndist af undirbúningi,
Andri Thor Birgisson hannaði logo og
heimasíðu fyrir samtökin.
Leitað var að húsnæði hjá sveitafélögum
og ríki, en ekki fannst sem hentaði. Þá var
leitað á almennum markaði sem leiddi
okkur að Suðurgötu 10, sem er sérstaklega
fallegt húsnæði með góða sál.
Í janúar var haldinn stefnumótunarfundur
með ungmennum, þar mættu ungmenni
frá ungmennaráðum Hugarafls, Samtökin
78 og framhaldsskólum auk þess sem
viðburðurinn var auglýstur. Sextán manns
tóku þátt í þeirri vinnu og í kjölfarið unnu
þrír
starfsmenn
Bergsins,
Sigurþóra
Bergsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir og
Harpa Erlendsdóttir, mótun fagstarfs og
stefnu Bergsins. Var vinna ungmenna þar
lögð til grundvallar og niðurstaða þeirrar
vinnu var að búa til gildi og einkunnarorð.
Einkunnarorð Bergsins eru:
“Fyrir ungt fólk á forsendum ungs fólk”
og gildin eru: “Traust, aðgengi og
kærleikur”. Þessar niðurstöður hafa stýrt
öllum þeim stefnumótandi ákvörðunum
sem teknar hafa verið í þróun á þjónustu
Bergsins.

Fyrir ungt
fólk
Á

FORSENDUM

UNGS

FÓLKS
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FAGRÁÐ BERGSINS
Í fagráði Bergsins 2019 voru Sjöfn Evertsdóttir sálfræðingur, Sigrún
Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur og dósent við Háskólann á Akureyri,
Anna María Jónsdóttir geðlæknir, Gunnlaug Thorlacius félagsráðgjafi og
Harpa Erlendsdóttir iðjuþjálfi. Starf fagráðs er grunnurinn að fagstefnu
Bergsins og mótaði fagráðið hugmyndafræði Bergsins:

1. Aðgengi. Almennt aðgengi, það er
auðvelt að finna okkur, hægt að fá
tíma
fljótt,
þjónustan
er
ókeypis. Fallegt og notalegt húsnæði
sem
býður
fólk
velkomið,
þannig fellum við niður múra.
2. Á forsendum ungs fólks fyrir ungt
fólk, Bergið headspace skilgreinir ekki
tilteknar ástæður fyrir að fólk fái
aðgang í ráðfjöf. Ekki þarf neinar
greiningar til að koma, eina skilyrðið
er að vera 25 ára eða yngri. Ungmenni
koma á eigin forsendum þar sem þau
stýra ferlinu sjálf.
3. Áfallamiðuð þjónusta þar sem haft er
í huga að möguleg áföll geta verið að
baki ástæðna þess að ungmenni þurfi
stuðning og leiti til okkar.
4. Solihull nálgun í ráðgjöf sem byggir á
þremur mismunandi hugtökum frá
mismunandi
kenningum.
Containment (Samhyggð) nálgun sem
notuð er í viðtölum til að bera með
ungmenni það sem þau eru að glíma
við hverju sinni sem gefur aukið rými í
huga þeirra til að vinna í sínum
málum með stuðningi ráðgjafa.

Reciprocity (Gagnvirkni) sem er ferli í
gagnvirkum samskiptum milli ungmennis og
ráðgjafa þar sem tilgangurinn er að læra
heilbrigð og eðlileg samskipti með tilfinningastjórnun
til
að
þróa
félagslega
vitund. Behavior Management (Atferlismótun) sem er það ferli sem fer af stað þegar
samhyggð og gagnvirkni hefur átt sér stað og
ýtir undir aukna sjálfsstjórn sem gerir
þátttöku og virkni í samfélaginu auðveldari
fyrir ungmennin.
5.Valdefling (Empowerment). Þjónustan er
byggð
á
röddum
ungmenna
og
ungmennaráði. Ungmennum er frjálst að
koma og fara eftir eigin ráðum, stýra því hvað
þau fá aðstoð við og hvaða skref þau taka
hverju sinni í átt í að yfirstíga sinn
vanda. Lykilþættir valdeflingar eru aðgengi að
upplýsingum, hæfni til að velja, ákveðni og
jákvætt sjálfsmat.
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FAGRÁÐ BERGSINS frh
Frá upphafi var talið mikiðvægt að
mæla
og
skrá
upplýsingar
um
ungmennin og þjónustu Bergsins. Það
hefur tvíþættan tilgang, Að fá mynd af
ungmennum sem leita í þjónustuna og
mæla árangur þjónustunnar. Það nýtist í
ráðgjöfinni sjálfri, hvernig unnið er með
hvert ungmenni fyrir sig, t.d. hvort
ungmenni séu í hættu að skaða
sig og hvort að þau þurfi frekari
meðferð.
Fagráð ákvað mælitæki til notkunnar, í
samræmi við markmið með ráðgjöf
Bergsins. Spurningalistar eru lagðir fyrir
í upphafi, miðbik og lok þjónustu. Í fyrsta
viðtali eru lagðir fyrir þrír listar:
CORE, sem metur líðan og þjónustuþörf,
DASS (deprepession, anxiety, strass
scale) sem metur kvíða, þunglyndi og
streitu og ACE (Adverse childhood
experience) sem metur erfiða reynslu
og áföll í æsku. Einnig er virkni og líðan
metin með áhugahvetjandi samtali.
Skráðar
eru
ítarlegar
bakgrunnsupplýsingar varðandi kyn, aldur og
búsetu,
einnig
sögu
um
hvort
viðkomandi
hafi
nýtt
þjónustu áður, líðan í skóla, vinnu og
fleira.
Við lok viðtals er lagður fyrir
þjónustmatslisti, þar sem ungmenni
meta sjálf þjónustu Bergsins.

Eitt af markmiðum er að skoða hvaða úrræði í
samfélaginu innan og utan mismunandi kerfa
eru að vinna með ungu fólki og hvar þörf á
nýjum úrræðum er sem mest.
Gott samstarf er við háskóla, HA, HR og HÍ
og hafa starfsnemar í sálfræði við HR verið í
haust
og
unnið
að
kynningarefni.
Hjúkrunarnemar frá HA hafa einnig verið í
vettvangsnámi.
Áhersla er lögð á að vera með gott og virkt
samstarf
við
aðila
innan
kerfa
s.s.
félagsþjónustu sveitafélaga, barnaverndir,
heilsugæslu, Landsspítala háskóla-sjúkrahús,
sérstaklega barna-, geð- og fíknideildir,
framhaldsskóla,
lögreglu
og
starfsendurhæfingar.
Einnig er samstarf við ýmis sérstök úrræði s.s.
SÁÁ, Pieta, Hugarafl og fleiri. Bergið hefur verið
í sambandi við og farið af stað í samstarf við
flest þessara kerfa. Samstarfsverkefni er
á milli Barnaverndar Reykjavíkur og Bergsins
um verkferla og verklag. Samtal er hafið við
heilsugæsluna
um
samstarf
þar
sem
ungmennum er leiðbeint og þau aðstoðuð við
að leita frekari heilbrigðisaðstoðar. Bergið á
þannig að geta virkað sem hlekkur í keðju sem
aðstoðar ungmenna sem þess óska að fá
frekari þjónustu innan kerfa.
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UNGMENNARÁÐ BERGSINS
Ungmennaráð Bergsins er mikilvægur
hluti af starfinu.
Ungmennaráð hefur það hlutverk að
vera ráðgefandi og þátttakandi í mótun
starfs Bergsins auk þess að starfa með í
kynningarmálum Bergsins headspace.
·

Ungmennafundur var haldinn í janúar
2019 til undirbúnings, sem lagði grunn
að fyrstu stefnumótun í starfi Bergsins. Í
júlí var haldinn annar fundur þar sem
ungmennin bjuggu til slagorð fyrir
Bergið sem er #þinnklettur. Tveir
ungmennafundir voru haldnir í haust
eftir að starfssemi hófst auk þess sem
ungmenni
tóku
þátt
í
stefnumótunarfundi í janúar 2020.
Að
auki
kom
ungmennaráð
að
skipulagninu opinna húsa þann 17. júní
og á menningarnótt þar sem við héldum
tónleika með ungum tónlistarmönnum
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FÓLKIÐ Í BERGINU OG SKIPURIT

Um áramót 2019-20 voru þrír starfsmenn
hjá Berginu headspace í 2,25 stöðugildum.
Tveir
ráðgjafar
og
einn
framkvæmdastjóri.
Framkvæmdastjóri
Sigurþóra Bergsdóttir.

Bergsins

er

Ráðgjafar
Bergsins
eru
Sólveig
Þorvaldsdóttir, náms- og starfsráðgjafi
og Eva Rós Ólafsdóttir, félagsráðgjafi.

Auk ráðgjafa starfar Sigrún Sigurðardóttir
dósent hjá Háskólanum á Akureyri sem
tengiliður við háskóla og sem formaður
fagráðs Bergsins og Gunnlaug Thorlacius
sem sér um handleiðslu.
Fagráð og
ungmennaráð eru skipuð sjálfboðaliðum
sem styðja við, taka þátt í stefnumótun
og vexti Bergsins headspace.
Stjórn
samtakanna samþykkti skipurit Bergsins
sem sjá má á mynd hér að neðan
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TÖLFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Í Berginu er lögð áhersla á söfnun
upplýsinga um ungmenni sem í Bergið
leita og eru upplýsingar geymdar í
gagnaforritinu Kara connect. BS nemar í
sálfræði munu greina gögn og skrifa
ritgerðir
um
þau,
sem
munu gefa enn betri upplýsingar um
ungmennin, þeirra líðan og hvað þau
eru að glíma við. Þær tölulegu
upplýsingar sem hér koma fram eru

eingöngu unnar úr bakgrunnsspurningum
sem ráðgjafar skrá niður, auk ástæða
komu. Um áramót höfðu 89 ungmenni
komið í þjónustu til Bergsins og fengið
260 viðtöl, 62% stúlkur og 38% drengir.
Meðalaldur var 20 ár, 52 bjuggu í
Reykjavík,
31
á
höfuðborgarsvæðinu
og fjórir utan af landi. Meðalfjöldi
viðtala ungmennis var um þrjú viðtöl, flest
komu ungmennin í 3-5 viðtöl. Rúmlega
helmingur ungmenna heyrði af Berginu
headspace frá vini eða foreldri.

38%
drengir

62%
stúlkur
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Virkni
ungmennanna
sem
koma
í
þjónustu
Bergsins
kom
á
óvart.
Upphaflega var talið að í Bergið myndu
sækja
óvirkari
einstaklingar,
82%
ungmennanna
voru
í
skóla,
á
vinnumarkaði eða bæði. En 18% voru utan
vinnumarkaðar og skólakerfis.
Aðeins þrír sem komu í viðtal hjá Berginu
árið 2019 vildu ekki frekari þjónustu.

Allir
aðrir
bókuðu
viðtal
hjá
ráðgjafa, 17% þeirra var vísað í
þjónustu annars staðar meðfram
þjónustu
Bergsins,
s.s.
heilsugæslu, félagsþjónustu Pieta,
áfengis- og vímuefnameðferð, LSH
(Bugl eða geðdeild) og fleira. Hafa ber
í huga að ráðgjafar skrá þennan lið í
upphafi þjónustu, eða við fyrsta viðtal
en dæmi eru um að ungmenni ákveði
þegar líða tekur á þjónustu Bergsins
að fara í frekari þjónustu sem
ráðgjafar aðstoða þau með.
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RÁÐGJAFAR SPYRJA UM ÁSTÆÐUR KOMU (INNRI ÞÆTTI) OG
AÐSTÆÐUR Í UMHVERFI (YTRI ÞÆTTI) UNGMENNANNA. SJÁ MÁ
HELSTU ÞÆTTI SEM UNGMENNI SEGJA FRÁ Í TÖFLUNUM HÉR AÐ
NEÐAN.

Með veikindum foreldra/systkina er verið að tala um eingöngu
fíkn eða geðrænan vanda. Rúmlega þriðjungur svara nei, en þá
var ekki um neitt neikvætt sem ungmenni sögðu frá í sínu lífi í
fyrsta viðtali.
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Þjónustukönnun

Lögð er fyrir nafnlaus þjónustukönnun fyrir ungmenni sem koma í Bergið. Um er að
ræða sex spurningar sem svarað er á fimm punkta kvarða frá “alls ekki”, “lítið”,
“nokkuð”, “mikið og “mjög mikið”. Með því að gefa hverjum punkti tölugildi frá 1 (alls
ekki), yfir í 5 (mjög mikið) eru reiknuð meðaltöl svara ungmennanna.

"Það var
hlustað
vel á mig."

"Að hafa
einhvern
til að tala við,
skilja mig
og gefa mér ráð"

"Fannst eg
geta sagt
allt án
þess að
skammast
mín."

"Setti sig
í mín
fótspor"

"Ég fæ alltaf
svo hlýtt
viðhorf og ég
upplifi aldrei
að ég sé dæmd."

"Ég
upplifði
öryggi."

"Bara mikið
tekið í gildi
það sem
ég sagði."

"Miklu betra
en eg þorði
að vona."
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Eins og sjá má voru ungmenni nokkuð
ánægð með þjónustuna. Spurningin
um hvort þau upplifðu á sig hlustað
fékk hæstu einkunn en það er í
samræmi
við
markmið
og
gildi
Bergsins að þjónustan sé fyrir þau á
þeirra forsendum. Varðandi árangur af
ráðgjafastarfi Bergsins er of snemmt að
taka saman niðurstöður þar sem aðeins
voru fjórir mánuðir á árinu 2019 í
ráðgjöf en skoðað verður í samvinnu við
nema og háskóla. Ef teknar eru saman
fyrstu tölur um ungmennin sem komu í
Bergið eru nokkur atriði sem standa
uppúr og gefa spennandi upplýsingar
um næstu skref. Í fyrsta lagi vekur
meðalaldur ungmenna athygli, hann er
20 ár sem er hærra en búist var við
þegar farið var af stað. Af hverju það
er
vekur
nokkrar
spurningar,
hugsanlega sækir þessi hópur frekar
þjónustu eða þá hefur ekki aðgang að
þjónustu annars staðar. Einnig er
spurning hvort að markaðssetning
Bergsins hafi ekki beinst nægilega að
yngri hópnum en unnið verður frekar í
því á árinu 2020. Annað sem stendur
upp úr í niðurstöðunum er hversu
virkur hópurinn sem sækir Bergið er.
Aðeins 16% eru ekki í skóla eða vinnu af
einhverjum ástæðum.

Aftur gæti það verið vegna þess að
virkari hópur er hugsanlega með
hæfni til að sækja sér þjónustu. Einnig
gæti skýringin verið sú að þetta sé
hópur sem vanti stuðning og ráðgjöf
en hefur ekki upplifað aðgengi að því
annars staðar. Það er okkar huglæga
mat að ráðgjöf í Berginu nýtist
þessum hópi mjög vel. Við erum að ná
til þeirra áður en þau detta út eða
lenda í vanvirkni. Tölurnar sýna líka að
þeim líður ekki nógu vel og eru
hugsanlega
á
leið
í
þrot
án
stuðnings. Headspace er hugsað
sem snemmtæk íhlutun og sem
forvörn og við teljum að með því að ná
til þessa hóps náist það markmið. Í
þriðja lagi vekur athygli hve stór
hópur virðist eiga veikt bakland, það
er með veikindi á heimilum eða í
fjölskyldum.
Þarna
erum
við
hugsanlega að ná til hóps sem hefur
verið í hlutverki umönnunaraðila á
sínum heimilium um leið og þau eru
að standa sig vel út á við. Þessi hópur
þarf stuðning í sínum hlutverkum og
mikilvægt að styðja við þau.
Niðurstöðurnar eru dýrmætar fyrir
starfssemi Bergsins og þróun á
þjónustunni.
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STUÐNINGUR OG STYRKIR
Bergið hlaut margar góðar gjafir og
styrki á árinu 2019.
Ótalið hér eru
fjölda styrkja við endurbætur húsnæðis
sem ekki voru í formi peninga.
Má nefna raunsarlegt framlag frá
Sérefnum sem gáfu okkur meginhluta
málningar í húsnæðinu, Bauhaus gaf
okkur sparsl og málningu, Reykjafell
gaf raflagnaefni auk fleiri framlaga þar
sem fyrirtæki vildu vera nafnlaus.
Einnig gáfu Danica eigendur hússins
Berginu öll ný ljós sem kostuðu
samtals um 500 þúsund krónur. Svava
Hjaltalín arkitekt gaf vinnu sína við að
hanna
breytingarnar,
Þórður
Orri
Pétursson ljósahönnuður gaf vinnu við
ljósahönnun en einnig gáfu smiðir frá
Einarp og Co vinnu sína að hluta.
Að auki komu fjölmargir sjálfboðaliðar
að endurbótum húsnæðisins en einnig
að
mjög
mörgum
þáttum
í
undirbúningi
að
opnun
Bergsins
headspace.
Þeirra
framlag
var
ómetanlegt í því að koma Berginu
headspace af stað.
Nokkur fyrirtæki veita þjónustu til
okkar án endurgjalds, PWC bókar
reikninga fyrir okkur, Vodafone gefur
nettengingu og við greiðum ekki fyrir
aðgang að Köru connect fyrstu tvö ár
samnings. Að auki hafa Signý og Daði
þrifið Bergið headspace án endurgjalds
sem við þökkum hjartanlega fyrir.

Framlög
frá
einstaklingum
og
fyrirtækjum voru mörg, samtals um 29
milljónir á árinu.
Símasöfnun með
einskiptis styrk sem unnin var í
samstarfi við Símstöðina skilaði um 20
milljónum til Bergsins beint. Af öðrum
framlögum þá eru ýmis nafnlaus til
dæmis safnaði einn aðili framlögum í
stað gjafa í tilefni fimmtugsafmælis.
Einnig fengum við framlög í gegnum
minningarkort. Nokkrir aðilar hétu á
okkur
hagnaði
af
ýmiskonar
uppákomum s.s. jólauppboð Góða
hirðisins,
afrakstur
af
Flensborgarhlaupinu,
jólakaffihús
Ungmennaráðs Árbæjar og Holta,
afrakstur
kótilettunnar
hjá
Olís,
jólaleikur starfsmanna Eimskipa og
fleira.
Við hlutum rausnarlega beina styrki frá
Týra og Bimbó, félagasamtökum,
Soroptimista
á
Seltjarnarnesi,
kvenfélag
Bústaðasóknar,
auk
jólaúthlutanr hjá VIRK.
Ekki má gleyma áheitum í Reykajvíkurmaraþoni en þar bættist við 500
þúsund frá leikarafjölskyldunni sem
gáfu vinnu sína við gerð auglýsinga
fyrir hlaupið.
Við þökkum allar gjafir og framlög,
hver króna skiptir okkur máli og fer
beint í ráðgjöf til ungs fólks á Íslandi.

Takk

