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I Fonden for Socialt Ansvar har vi igen i år leveret flotte resultater både  
i vores indsatser samt på Frivilligområdet generelt. 

Det er lykkes os at samle 60 organisationer på området i vores leder- 
netværk, og flere kommer til.

Vi har afholdt en stor konference på Nationalmuseet med deltagelse  
af både kommuner, fonde, staten, det private erhvervsliv og de frivillige  
sociale organisationer. Konferencen satte fokus på ambitioner og  
muligheder på frivilligområdet.

Vi har etableret et bofællesskab for frivillige sociale organisationer på  
Bygmestervej i København.

Vi har inviteret nye organisationer ind via vores Rugekasse.

Vi har fået taletid og opmærksomhed både i det offentlige, hos kom- 
munerne og også i det private erhvervsliv, hvor vi via vores gode sam- 
arbejdspartnere har fået mulighed for at dele vores viden om blandt  
andet frivillighed, virksomhedsansvar og CSR arbejde. Vi har således  
holdt flere hundrede oplæg og foredrag.

Fonden for  
Socialt Ansvar 2017
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Vores egne indsatser er vokset; vi har bl.a. øget antallet af kommuner vi 
samarbejder med, vi har fået endnu flere frivillige med ombord, og vi er 
som følge af dette nået ud til endnu flere mennesker.

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger gennem eksterne evalueringer  
af vores arbejde, og I kan læse alt om de enkelte indsatsers gode resultater 
i rapporten her.

Fonden for Socialt Ansvar har også optaget nye medlemmer i både be- 
styrelse og styregrupper, og dette skaber et solidt fundament for strate-
gisk sparring og mere udvikling i vores indsatser i 2018.

Der er ingen tvivl om, at alle os frivillige i Danmark gør vores land til et  
bedre og tryggere sted at leve. Det skal vi sætte pris på. Det har en værdi 
i sig selv, og den danske forenings- og frivilligkultur er en nødvendig og 
fundamental kraft i vores demokratiske samfund. 

Fonden for Socialt Ansvar ønsker at samarbejde 
med alle gode aktører på frivilligområdet samt 
med alle, som måtte være interesserede i at bakke 
op om den gode sag.

Venlige hilsner fra
Thit Aaris-Høeg
Adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar
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Vores fire aktivitetsområder

Social Innovation
Social Impact – payment by result
Rugekasse
Nye organiseringsformer
Det Sociale Enzym
Nye metoder
Samskabelse

Netværk for Socialt Ansvar
Bofællesskab
Frivilligrådet
Konferencer
Open source

Fællesskab

Natteravnene  
Bydelsmødre
Baba
Familieiværksætterne
LifeMap
Erhvervsguiderne

Egne indsatserFNs verdensmål
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Hvis vi skal knytte lidt flere ord på ...

Social Innovation
Vi arbejder med udvikling af det frivillige sociale arbejde på mange niveauer. Udgangspunktet er,  
at vi dels anvender vores egne indsatser som eksperimentarium for udvikling af nye metoder og 
nye organiseringsformer, og dels byder andre indenfor i et fælles udviklingsrum. Vores rugekasse  
er et mesterlæreforløb, hvor andre mindre organisationer kan få hjælp til at franchisegøre deres 
gode idé og modnet deres organisation. Kriteriet er, at idéen er bæredygtig, skalerbar og svarer  
på et aktuelt samfundsproblem. 

 
Fællesskab
Fonden for Socialt Ansvar ønsker at bidrage til udviklingen af hele frivilligområdet. Det gør vi  
bl.a. ved at tilbyde lederne for de frivillige sociale organisationer en plads i Netværk for Socialt  
Ansvar (pt. er vi 60 organisationer), ved at tilbyde så mange organisationer som muligt et sted  
at bo, ved at deltage i Frivilligrådets arbejde, ved at blande os i debatten om områdets vilkår  
gennem politisk dialog, ved at afholde debatmøder samt en større årlig konference, og ved at  
dele alt vores materiale og metoder frit med alle.

 
Egne indsatser
Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyorganisation, som driver en række frivillige sociale indsat-
ser. Vi tror på fælles organisering og administrative driftsfællesskaber både for at skabe synergi  
og kvalitet i de enkelte indsatser. Vi arbejder målrettet med dokumentation, og orienterer os bredt 
i de nye socialøkonomiske beregningsmodeller og herunder f.eks. Skandiamodellen og SØM. Alle 
Fondens indsatser skaber værdi på både individ og samfundsniveau.

 
FNs verdensmål
Hvis det for alvor skal lykkes at gøre noget ved verdens mest alvorlige problemer, må vi alle se på 
os selv og vores aktiviteter i et større perspektiv. FNs verdensmål er et fantastisk udgangspunkt i 
denne sammenhæng. VI har valgt at 2018 skal være det år, hvor Fonden og alle Fondens indsatser 
for alvor tilslutter sig verdensmålene og arbejder med dem både direkte og indirekte.
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www.bydelsmor.dk

Bydelsmødre er frivillige kvinder, de fleste med etnisk minoritets baggrund,  
som motiverer isolerede kvinder til at blive stærke mødre og aktive medborgere  
i deres lokalsamfund. Indsatsen styrker kvinderne, deres familier og lokalsamfundet.
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Rigtig mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever et isoleret liv uden den 

nødvendige viden om det samfund, der omgiver dem. Kvinderne har udfordringer 

med det danske sprog og mistillid til det kommunale system, herunder også skoler 

og daginstitutioner. Herudover er mange af dem så isolerede og alene med alle 

dagligdagens udfordringer, at det får alvorlige konsekvenser for både dem, deres 

børn og familie samt for samfundet. Mange af kvinderne er også belastet af sociale, 

økonomiske og helbreds mæssige problemer. Økonomer uden Grænser anslår, at 

ca. 80.000 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har brug for en Bydelsmor.

Bydelsmødrene - fordi  
80.000 kvinder lever i isolation

Vi havde besøg af HKH. Kronprinsesse 
Mary, som efterfølgende tildelte  

Bydelsmødrene Mary Fondens årlige 
pris på 250.000 kr. En donation vi er 

umådeligt stolte og glade for.

Highlights 2017 ...

 ■ Mange indvandrere har problemer med diabetes 

og hjerte/karsygdomme. Det koster samfundet 

og de enkelte familier dyrt og derfor etablerede 

vi et samarbejde med Hjerteforeningen og Tryg-

fonden om udbredelse af sund mad og udgivelse 

af kogebogen Hjertesund mad solgt i over 1000 

ex. Vi afholdt 47 lokale madlavnings aftner med 

422 deltagende kvinder, der blev undervist af 61 

frivillige Bydelsmødre, som blev uddannet til at 

undervise i hjertesund mad. 

Kan købes  
for 120 kr. på  
bydelsmor.dk
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”Bydelsmødrene er en del af dem, de hjælper.  
Flygtninge og familiesammenførte. Vi har stået med de samme 
udfordringer. Det er meget lettere for os at hjælpe, og der er 

mere tillid til os end til myndig hederne. Det er vigtigt at vise, at vi  
er glade for at være her, og at vi også bidrager.”

 
Bydelsmor, København

Det er svært for det offentlige at nå ud til denne ud-
satte målgruppe, men det kan Bydelsmødrene. Det 
kan de på grund af deres sproglige mangfoldighed, 
deres lokale tilstedeværelse og fleksibilitet samt 
deres fælles historier, som vækker genkendelse og 
tryghed hos de kvinder, de hjælper. De kan nå mål-
gruppen, fordi de kan skabe en ligeværdig, respekt-
fuld dialog og derved videregive vigtig information 
om det omkringliggende samfund – det skaber 
både deltagelse og engagement hos den enkelte 
kvinde samt et langt mere bæredygtigt fundament 
for deres børn.

Hvad gør  
Bydelsmødre?

Highlights 2017 ...

 ■ 5 nye byer fik Bydelsmødre -

grupper, så vi nu er oppe  

på i alt 42 grupper fordelt  

på 26 kommuner.  

 ■ Vi uddannede 137 nye Bydels-

mødre og har nu mere end  

700 aktive Bydelsmødre. 

 ■ I arbejdet for integration etab-

lerede vi et samarbejde med 

Københavns kommune (Be-

skæftigelses- og Integrations-

forvaltningen), hvor nyankom-

ne flygtninge blev matchet med 

en Bydelsmor. Bydelsmødrene 

skaber en fortrolighed og en 

tillid som rollemodeller, der har 

konkret erfaring med alle de 

spørgsmål der trænger sig på 

som nyankommen i Danmark. 
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Highlights 2017 ...

 ■ I Københavns kommune oplever rigtig mange ældre ensomhed. 

Bydelsmødre er eksperter i at bringe folk sammen og skabe 

trygge fællesskaber og vi etablerede derfor - i samarbejde  

med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – en række netværk 

for ensomme ældre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.  

Ejerskabet for netværkene blev gradvist overdraget til de  

ældre selv for at sikre den ønskede langsigtede effekt. 

 ■ I arbejdet med at skabe bæredygtig organisering igangsatte vi 

et samskabelsesprojekt med Bikubenfonden, IKEA og Odense 

Kommune. Formålet var at indarbejde Bydelsmødre-konceptet 

i en jobrettet indsats i form af jobforløb for at få kvinder med 

etnisk minoritetsbaggrund i arbejde.

Flere highlights 2017 ...

 ■ I samarbejde med DR.K. samfundsliv og tre  

professionelle kokke afviklede vi 3 kogesko-

ler, som blev filmet og vist på DR.K. Formå-

let var at skabe lokale kulturmøder mellem 

etniske minoritetsgrupper – alle med en fæl-

les passion for mad. Sammen udviklede de 

med udgangspunkt i deres egen madkultur 

nye danske retter. 

 ■ Bydelsmødre har i 2017 holdt oplæg på 16  

konferencer i Danmark samt et enkelt i 

Stockholm. Vi har med vores stærke indsats 

og efterhånden solide brand stadfæstet os 

i det politiske billede i forhold til arbejdet 

med integration og sociale fællesskaber,  

der skaber gode resultater.
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www.baba.dk

Baba bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så  
de involverer sig mere i deres børns liv og i lokalsamfundet. 
Baba er et ord for far, der går igen i mange kulturer.
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Vigtigheden af at fædre deltager i deres børns liv er gennem  
flere under søgelser blevet kortlagt som værende helt funda-
men tal for børns muligheder for succes i livet. Gruppen af  
et niske minoritets fædre, som er babas primære målgruppe,  
er stor og alt for mange fædre er ikke til stede i deres børns  
liv. De vil gerne. De har ressourcerne. Men, de formår ikke at  
få dem i spil.  
 
Risikoen for at ende i kriminalitet, ingen uddannelse, fysisk og  
psykisk dårligt helbred, stof- og alkoholmisbrug - og radikalise-
ring er langt større, hvis der ikke har været en aktiv far til stede 
som en god rollemodel i barndommen. Det kræver, at far tager 

et større ansvar i familien, 
samt at far bliver bedre til  
at samarbejde med system-
et og herunder skoler og 
daginstitutioner.

Baba – fordi vi vil undgå  
kriminalitet, misbrug og  
radikalisering

Babas frivillige nåede i 2017
ud til mere end 1600 fædre  

i udsatte boligområder.
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Hvad gør baba?
Baba når ind til en målgruppe, som det offentlige ikke kan nå. Det 
er svært at samle indvandrerfædre på tværs af grupperinger over 
hele landet, men baba formår at få mange forskellige etniciteter til 
at samles i lokale fællesskaber og sammen reflektere over deres 
roller som fædre.  

Baba opbygger tillid mellem fædre og lokale aktører og opbyg-
ger det stærke fællesskab, som er nødvendigt for at skabe den 
forandring, vi ønsker for både fædrene, børnene og samfundet. 
Baba styrker fædrenes tillid til deres egne evner som far og til 
systemet, og sikrer, at fædrene får ny viden om muligheder for 
deltagelse i børns liv.

Highlights 2017 ...

 ■ Baba har oparbejdet en stemme og en vigtig plads i integrationsdebatten. 

Det viser mængden af positiv omtale og taletid i medierne på både TV og 

radio, bl.a. TV2 Lorry, DR, P4, Radio 24/7 og P1. 

 ■ Baba har afholdt 32 heldagskurser og 106 oplæg for bl.a. fonde og  

kommuner omkring arbejdet med at få etniske minoritetsfædres ressourcer  

i spil og etableringen af de stærke fællesskaber der medvirker til fore- 

byggelsen af kriminalitet og radikalisering. 

 ■ Pilotprojektet er gennemført med samtlige målsætninger opnået,  

og skaleringen er nu gået i gang.
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www.baba.dk

Highlights ...

 ■ Baba har afholdt stormøde  

om forebyggelse af kriminalitet 

og radikalisering med over 350 

deltagere og fik på baggrund af 

dette massiv omtale i medierne. 

 ■ Center for Boligsocial Udvikling 

har fulgt baba og det afstedkom 

en positiv evaluer ingsrapport 

som viste, at peer -to-peer kon-

ceptet virker over al forventning. 

”For mig er det vigtigt, at mine børn ikke tænker  
på mig som en hård banana den dag, jeg ikke er 
her mere. Min datter på 14 år har fortalt sin mor,  
at jeg er blevet gladere, mere opmærksom og 

åben, og at jeg ikke råber så meget mere” 
 

Rachid David El Alaoui
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Natteravnene består af frivillige voksne, som i grupper på tre  
går tur i de gule Natteravnejakker på forskellige tider af døgnet  
afhængig af lokale forhold og behov. Målet er at skabe større  
tryghed og øget livsglæde, trivsel og integration for de unge

www.natteravnene.dk
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Vold, slagsmål og overfald blandt de unge er generelt faldende, men behovet 
for Natteravnene er alligevel større end nogensinde. Danskernes følelse af 
utryghed er nemlig stigende og kriminaliteten har taget en anden drejning  
i form af mere voldsom vold og bandekrige m.v. Natteravnene forebygger 
kriminalitet, hærværk og vold ved deres blotte tilstedeværelse i nattelivet – 
og så spreder de smil og glæde med de ikoniske gule jakker, hvor der altid  
er et bolsje og et kondom på vej op ad lommen. 

Behovet for voksenkontakt med en uvildig voksen, som udviser omsorg og 
glæde uden at være dømmende, er stor. Nutidens unge føler sig ofte under 

pres, er ensomme og kan føle sig 
utilstrækkelige og uden værdier eller 
identitet. En tendens der desværre 
udvikler sig i negativ retning og i 
værste fald kan føre de unge direkte 
mod isolation, ekskludering, bande- 
tilknytning eller radikalisering. 

Natteravnene - fordi  
nattelivet ikke er for børn

8 nye lokalforeninger blev 
etableret, så vi nu er oppe  

på 143 fordelt over hele  
Danmark – flere er på vej.
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www.natteravnene.dk

Highlights 2017 ...

 ■ Puttefesten i Ulvedalene i Klampen-

borg ved København var igen omdrej-

ningspunkt for 8000 unge der festede 

i det grønne. Sammen med politiet og 

samaritter var vi talstærkt repræsen-

teret med over 60 Natteravne, som 

over få timer delte tusindvis af bolsjer, 

kondomer – og to ton vand ud til de 

glade unge mennesker. 
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De unge har brug for Natteravnene! De har brug for venlige voksne 
og en god snak på vejen – måske en skulder at græde ud ved eller 
en til at holde håret, hvis det har taget overhånd med alkoholen. 

En til at ringe til mor – eller ambulancen. En til at 
undgå at en konflikt eskalerer. Det er dét Natte- 
ravnene gør. Succeskriterierne for Natteravnene, 
når de er ude og gå er faktisk, at der ingenting  
sker. De unge fester og drikker sig fulde, som de 
altid har gjort. Men uden Natteravnene er festen  
faktisk ikke så munter. 

Hvad gør  
Natteravnene?

Natteravnene gik  
på gaden og skabte  

tryghed i op mod 
19.000 timer i 2017

Highlights 2017 ...

 ■ Ind imellem redder Natteravnene også liv. En mand styrtede på sin  

knallert og slog hovedet ind i en lygtepæl. Natteravnene tog sig af den 

sårede mand, tilkaldte en ambulance og fik sidenhen et hjerteligt brev  

fra mandens søn med et ’tak fordi I reddede min fars liv’. 

 ■ Vi fik 1000 nye følgere på Facebook. 

 ■ Natteravnene kommer ofte unge til undsætning, som er faldet i søvn på 

gadehjørnet med for meget alkohol indenbords. En ung mand på Grøn-

land faldt i søvn i sneen, og det kunne have udviklet sig meget dramatisk, 

hvis ikke der var kommet Natteravne forbi, som kunne hjælpe ham sikkert 

hjem i varmen.
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Familieiværksætterne er et forløb for alle førstegangsforældre. Formålet er at 
styrke forældreskabet og den lokale sammenhængskraft ved at give viden 
og råd og ved at skabe netværk, så både mor, far og barn får en god start på 
livet som familie privat og i lokalområdet. 

www.familieiværksætterne.dk
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Familieiværksætterne  
faciliterer nu 27  

samarbejder mellem  
kommuner og regioner.

En god og tryg barndom er en vigtig forudsætning for et godt voksen liv. 
At være parat til læring kræver, at der har været trygge rammer, kærlig-
hed og omsorg i de tidlige år. Mange nybagte forældre,  særligt første-
gangsforældre er usikre på deres roller som forældre, og i en tid, hvor  
alt kan googles, kan det være uoverskueligt at sortere i alle de informati-
oner og holdninger, der er tilgængelige. Allerede fra gravidi  t eten og helt 
til barnet starter i børnehave er man som forælder i kon takt med en lang 
række offentlige instanser – uden nogen rød tråd imellem. 

Udsatte grupper kan have svært ved at navigere i dette, og der er stor  
risiko for, at særligt denne gruppe bliver tabt på gulvet undervejs. Til skade 
for børnene, der får en skæv start på livet med mulige omkostninger på 

længere sigt i form af indlæringsvan-
skeligheder, udenforskab og mang-
lende kompetencer til at begå sig i 
sociale sammenhænge. Derudover 
er de samfundsøkonomiske omkost-
ninger ved et ’tabt’ barn enorme set 
over et livsforløb.

Familieiværksætterne  
- fordi alle børn har brug  
for en tryg opvækst
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Familieiværksætterne yder blandt andet hjælp til førstegangsfor-
ældre i form af kursusforløb for både far og mor samt faciliterer 
vigtige netværk, hvor forældrene hjælper hinanden. FIV støtter 
derudover de særligt udsatte familier og sikrer, at der tages vare 
på eventuelle udfordringer i opløbet.

Der er behov for forebyggelse og for sammenhæng imellem føde- 
stedets og Sundhedsplejens tilbud og kommunikationen med de 
nybagte familier. Det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde 
betyder, at forældreparret mødes af ensartet og underbygget 

vej ledning om deres barns 
trivsel, fordi de to taler ud  
fra samme referenceramme. 
Kvaliteten af ydelserne løftes, 
alene på den baggrund, 
markant. Alt dette til gavn  
for børnene, hele familien  
og samfundet.

Hvad gør  
Familieiværksætterne?

”Det har været udbytterigt 
og rart at opleve rum til at 

diskutere de problematikker, 
man oplever som mand.”  

Deltager i FIV
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www.familieiværksætterne.dk

Highlights 2017 ...

 ■ Vi er med en støt udvikling nu oppe på  

800 følgere på Facebook. 

 ■ 24 kommuner er nu med i et netværks- 

samarbejde om FIV, som bidrager til  

læring og videndeling og sikrer den  

røde tråd på tværs af fagprofessionelle. 

 ■ Stigende interesse for FIV og løbende  

henvendelser fra fagfolk uden for det  

offentlige, som tilbyder deres ydelser  

integreret i FIV-forløbet. 

 ■ Op mod 90% siger ja tak til at deltage  

i Familieiværksætter forløbet.
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Hovedformålet med LifeMap er først og fremmest at være en hjælp og  
vejledning til gymnasielever, når livet bøvler på meget forskellig vis  
ved både at vejlede til hjælp her og nu, samt guide videre til den rette  
hjælp til eksperter eller frivilligorganisationer, når der er behov for dette.

www.lifemap.dk

LifeMap
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Gymnasieelever går til psykolog som aldrig før, flere gymnasieelever føler 
sig deprimerede, begrebet 12-talspiger bliver flittigt brugt og alarm er ende 
tal om frafald har præget overskrifterne gennem de seneste år.

En del af de unge, der går i gymnasiet føler sig usikre og presset på rigtig 
mange fronter. Det kan skyldes problemer i familien, skilsmisse eller andet, 
men det kan også handle om sociale og følelsesmæssige problem er i gym-
nasiet, og oplevelsen af pres i jagten på de høje karak terer, eksamensangst 
og depression. 

Nogle lider i stilhed, mens andre er nemmere at få øje på. Forskerne peger 
på, at de unges mistrivsel bl.a. hviler på en konstant frygt for ikke at lykkes 
med sit liv. Fælles for de unge der mistrives er, at de konstant har det kri- 
tiske blik rettet mod sig selv. Det kan skabe et enormt pres at leve op til de 
succeskriterier, der pumpes ud både politisk, i medier og i samfundskultu-
ren. De skal begå sig socialt på en række fronter, gå på det hippe gymnasi-
um, være in i venneskaren, passe deres krop og være den dygtige elev, der 

klarer sig godt. Og mange unge tør 
ikke åbne op og søge hjælp, før det  
er for sent – med store konsekvenser  
til følge. Der er brug for rådgivning  
inden problemerne vokser sig store, 
og der er brug for, at de unge får 
bedre tro på sig selv og deres egne 
evner. Det hjælper LifeMap med.

LifeMap - fordi alt for mange 
danske unge mistrives

Drømmen om det perfekte  
liv som unik, populær, klog, 

lækker osv. lever stærkt 
 i de unges bevidsthed – og i 
vores samfundsskabte kultur. 
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LifeMap hjælper de unge med de problemer de støder på her og nu, 
giver mulighed for selvrefleksion og guider videre til professionel råd- 
givning hvis nødvendigt. At erkende et problem er det første skridt 
i den rigtige retning, og at kunne sidde i et trygt rum og udforske 
LifeMap, kan hjælpe de unge til at takle problemerne, inden de vokser 
sig større. Det særlige ved appen er, at den indeholder en række film 
lavet af unge, som selv har været i samme situation. Det giver de unge 

en god mulighed til selvrefleksion 
at spejle sig i andre unge, der har 
haft lignende problemer, og som 
giver råd og vejledning til løsnin-
ger. LifeMap er opdelt i 11 temaer 
med en let og overskuelig oversigt 
over de emner, appen behandler.

Hvad gør LifeMap?

6,4% af de 16-29-årige føler sig 
ofte eller altid ensomme. Det  
svarer til 64.000 mennesker. 

Lasgaard & Friis – Ensomhed i Befolkningen

Highlights 2017 ...

 ■ Næsten 2000 downloads siden LifeMap blev lanceret. 

Det er et tal, vi er begejstrede over, for det viser, at der 

er et stort behov for den hjælp, LifeMap giver.  

De fem emner der har været størst søgning på er: 

1. Tidspres og stress 

2. De sociale medier og det perfekte liv 

3. Alene og ensom 

4. For meget fravær 

5. Ubalance mellem skole, job og fritid
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www.lifemap.dk

LifeMap blev færdigudviklet i efteråret 
2017 og skal i 2018 for alvor ud og leve  

og gøre gavn for vores unge mennesker.
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Sådan blev vi finansieret

Offentlige tilskud

Private tilskud
56%44%
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Her har vi anvendt midlerne

Natteravnene

FSA, Rugekasse  
og Netværk

Bydelsmødrene

Baba

Erhvervsguiderne

Familieiværksætterne

LifeMap

3% 2%
4%

11%

22%

27%

30%
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VI STÅR MED EN LØSNING 
I DEN ENE HÅND.

OG EN HAT I DEN ANDEN
Fonden for Socialt Ansvar ønsker at gøre tingene på en anden måde. Vi ønsker at lave en  
masse frivilligt arbejde inden for væsentlige og forsømte områder i samfundet - der hvor stat eller 
kommune ikke har prioritet eller penge til at stille op. Desuden ønsker vi at tackle et større  
strukturelt problem inden for frivilligt socialt arbejde.
 
Sagen er den, at mange gode hjælpeinitiativer landet over er for små til at lave store opråb.  
Flere initiativer og megen virkelyst bliver kvalt, fordi man som lille enhed ikke har de ressourcer der 
skal til, for at lave den fornødne dokumentation det kræver for at komme i betragtning til bevillinger 
fra fonde og puljer.
 
Hos os får små sager en større rede.
 
Populært sagt, så laver vi stordrift ud af socialt arbejde. Rationaliserer og optimerer. Og arbejder 
ud fra devisen; en husleje kan huse flere sager. Således byder Fonden for Socialt Ansvar ind med 
en unik struktur, hvor bevilligede midler forvandles til hjerteblod og bliver brugt på sagerne og i 
marken – og ikke til administration, bureaukrati og forvaltning.
 
Resultaterne taler for sig selv. Men vi ønsker også, at resultaterne taler til dem der sidder på  
midlerne. For uden vedvarende støtte, så kan selv indlysende og nødvendige idéer sande til.

www.socialtansvar.dk  //  fonden@socialtansvar.dk  //  +45 70121299
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Jesper Nygård
Adm. direktør,  

Realdania

Thor Rasmus Jørgensen
Executive Vice President

Dansk Supermarked 

Group

Jørgen Meyer
Politidirektør i Syd- og  

Sønderjyllands politi

Søren Kaare-Andersen
Direktør, Bikubenfonden

Christine Antorini
MF (S)

Bestyrelsen for
Fonden for  
Socialt Ansvar

Kurt Bardeleben
Formand for bestyrelsen

Advokat og partner hos 

DLA Piper

Natasha Friis Saxberg
Head of Technology

Maersk Growth
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Tak til vores  
hovedsamarbejdspartnere
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”Jeg er virkelig dybt imponeret over  

Saussana, Iman, Ilham og Uzma, som  

arbejder frivilligt med at hjælpe kvinder 

med indvandrerbaggrund ud af isolation 

og ind i samfundet. Man kan roligt sige, 

at stærke mødre ikke bare giver stærkere 

børn – de giver en stærkere bydel  

og et stærkt samfund.”

SÅDAN SKREV STATSMINISTER LARS LØKKE RASMUSSEN PÅ  

SIN FACEBOOK PROFIL EFTER BESØGET HOS BYDELSMØDRENE  

I GELLERUP, ÅRHUS DEN 8. MARTS 2018
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