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Samningur við söluaðila “Lykill að lífi” 

„Gleymum ekki geðsjúkum“ eru einkunnarorð K-dagsins.
Hver er ávinningurinn við að gerast samstarfsaðili við sölu Lykils að lífi ?

Með þátttöku í K-degi: Stuðlar félag þitt að bættu geðheilbrigði þjóðarinnar og auknum lífsgæðum.

• Lykillinn er seldur á kr. 1.500

• Sölulaun til þíns félags er kr. 300 pr. lykil

• Tengiliður þinn er Kiwanisklúbburinn , sími:

• Ábyrgðaraðili félagsins er, sími:

• Seldir lyklar  fjöldi:

• Sölulaun kr.

Samþykkt uppgjör:
Sölulaun til félagsins eru ekki kostnaður við verkefnið heldur styrkur til þíns félags.

Hvernig get ég, fengið nánari upplýsingar?

Nafn: Sími: Netfang:

Gylfi Ingvarsson, formaður K-dagsnefndar svarar fyrirspurnum í síma 896-4001 eða á tölvupósti:  gylfiing@simnet.is

mailto:gylfiing@simnet.is
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Kiwanismenn hafa með

reglubundnum hætti leitað til

landsmanna um samstarf og

stuðning; selt K-lykilinn í

sérhverju byggðarlagi. Hann varð í

senn tákn um árangursríka baráttu

og uppspretta tekna sem komið

hafa að miklu gagni, gert

stofnunum og samtökum sem

hjálpa geðsjúkum kleift að bæta

þjónustuna.

Með öflugum stuðningi

almennings í landinu hefur framlag

Kiwanishreyfingarinnar breytt

aðbúnaði og viðhorfum á betri veg,

aukið skilning okkar á hvaða

árangri öflug aðstoð við geðsjúka

getur skilað.

Enn á ný leita Kiwanismenn eftir

stuðningi okkar, hvetja Íslendinga

til að taka þátt í nýjum áföngum á

þessari vegferð. Ég hvet

landsmenn alla til að taka þeim vel.

Nýir áfangar í þágu 

geðsjúkra

Hvatning frá

forseta Íslands hr.

Ólafi Ragnari Grímssyni

1974/77 Húsnæði Bergiðjunnar byggt fyrir söfnunarfé

1980/83 Byggt áfangaheimili við Álfaland í samvinnu

við Geðverndarfélag Íslands.

1986 Uppbygging unglingageðdeildar við Dalbraut

1989 Keypt húsnæði fyrir sambýli geðsjúkra í  

Reykjavík og áfangaheimili á  Akranesi.

1992  Kostuð veruleg stækkun við Bergiðjuna.

1995 Íbúð keypt fyrir aðstandendur barna og unglinga

sem voru í meðferð á Dalbraut.  Einnig fengu Bjarg á 

Akureyri og Sogn í Ölfusi hluta af söfnunarfénu.

1998 Söfnunarfé var varið til endurbóta á húsi

Geðhjálpar við Túngötu.

2001 Klúbburinn Geysir, samtök um gagnkvæman

stuðning geðsjúkra, fékk fé til húsnæðiskaupa, 

Hringsjá starfsþjálfun fatlaðara fékk fé til tækjakaupa

og Áfangaheimilið að Álfabyggð 4,  Akureyri fékk fé

til endurbóta á áfangaheimili

2004 Geðhjálp og BUGL fengu afrakstur söfnunarinnar
2007 Geðhjálp, BUGL og Forma fengu afrakstur söfnunarinnar

2011 BUGL, sérverkefni sem er þjónustu við ungt fólk , landsbyggð.

• Miðstöð foreldra og barna (MFB) sem skiptist í þrennt;   

foreldraeflingu, meðgönguhópa og tengslaeflingu. Miðstöðin  

er m.a  með sérhæfð úrræði við fæðingarþunglyndi.

•Lautina á Akureyri, sem er: „Athvarf fyrir fólk með geðraskanir“

Þegar Kiwanishreyfingin efndi til fyrsta K-

dagsins fyrir nær þremur áratugum undir

kjörorðunum „Gleymum ekki geðsjúkum“

settu fordómar og einangrun hinna þjáðu

enn svip á samfélagið. Þörfin á umbótum

var afar brýn.


