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Civilsamfundet spiller en afgørende rolle i forbindelse 
med at løse fremtidens velfærdsudfordringer. Ikke som  
en erstatning for det offentlige, men som samarbejds- 
partnere, som man kan have tillid til, der hvor en helheds-
orienteret indsats er den bedste løsning. 

De frivillige organisationer har naturlig adgang til mange 
sårbare og udsatte målgrupper, og har igennem mange 
år arbejdet med at udvikle metoder, som bygger på 
menneskelige relationer, hvor lukketider, sagsbehandling, 
specifikke juridiske eller økonomiske krav ikke gør sig 
gældende. Denne ”frie” relation og disse metoder kan 
i samspil med det offentlige systems grundlæggende 
ydelser blive en fantastisk løftestang. 

Vi skal i Danmark arbejde for at skabe de bedste rammer 
for frivilligheden, og vi skal forstå hvordan landsorgani-
sationerne, hvad enten de hører til i idrætten, folkeoplys-
ningen, nødhjælpsorganisationerne, børne- og ungdoms- 
organisationerne eller de frivillige sociale organisa tioner, 
skaber fundamentet for, at alle mennesker lokalt i Danmark  
får mulighed for at være frivillige under nogen ordentlige 
rammer, samt at de målgrupper, som organisationerne har 
specialiseret sig i, får den bedst mulige hjælp.

De mange forskellige udsatte målgrupper og de frivillige 
sociale landsorganisationer har brug for midler, som ikke 
knytter sig til dette års politiske dagsorden eller fondenes 
nye snævre strategier, men som gives til grundlæggende 
drift af nogen af de fantastisk gode initiativer, som alle-
rede har vist sig at understøtte vores fællesskab positivt.

Når man vælger at satse på én eller to bestemte målgrup-
per, er der en masse andre, som man vælger fra. Sådan vil 
det naturligvis altid være, når man prioriterer, men måske 
er prioriteringerne blevet lidt for sort/hvide? Man ved fra 
alle mulige forskellige studier, at diversitet, det frie initi-
ativ samt en både/og-tilgang, beviseligt sikrer en bedre 
udnyttelse af ressourcerne, mere innovation og bedre  

Tillid  
og socialt  
ansvar
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og donationer, som skal gå til vores sociale arbejde i  
Danmark. Vi sparer på administrationsudgifterne men  
ikke på administrationen. Vi kan, fordi vi slår os sammen,  
få meget mere for pengene. 

Vi har styr på vores arbejdsmiljø, og har efter nøje gen-
nemgang af årets APV, MUS, LUS og arbejdsmiljø drøftelser 
kunne konstatere, at vores medarbejdere er i rigtig god 
trivsel både menneskeligt og arbejdsmæssigt.

I Fonden for Socialt Ansvar tager vi frivilligheden, socialt 
ansvar og folkeoplysning alvorligt. Når mennesker mødes, 
udvikler sig i fællesskab og danner livsvigtige rela tioner –
man kan som bekendt dø af ensomhed – er det helt grund-
læggende det bedste demokratiske og også trivsels- 
 mæssige værktøj, vi har.

Frivilligheden i Danmark er en helt unik platform, og ingen 
andre institutioner kan på én gang aktivere 39% af alle 
voksne (16-94 år) og stort set lige mange mænd og kvin-
der. Der er heller ingen andre institutioner, som i så stor 
målestok formår at rumme udsatte, ikke udsatte, børn, 
voksne, rige, fattige, ufaglærte, akademikere osv. 

Jeg tror på, at basis for vores velfærdssamfund er et sundt 
demokrati med en deltagende og ikke mindst oplyst be-
folkning. Vi skal passe godt på fællesskabet og på vores 
frivillige organisationer, og det kræver både reparation  
og nye investeringer.

Vi har lært rigtig meget, og vi er lykkedes med rigtig me-
get i året der gik. Vi har modtaget både priser og masser 
af offentlig anerkendelse. Det er vi stolte af, og vi glæder 
os til året der kommer, hvor vi fulde af fornyet tillid og 
respekt vil kaste os over opgaverne.

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

resultater, og så skal man huske, at der er et stort etisk 
ansvar på specielt det frivillige sociale område. Man kan 
ikke bare støtte, og så ikke støtte udsatte, som det pas- 
ser én. Vi har en forpligtigelse til at skabe langsigtede  
og trygge rammer.

Kunne man forestille sig, at man med halvdelen af mid-
lerne løftede dette års strategier og med den anden 
halvdel sikrede en sund, innovativ og driftssikker bund af 
mange forskellige landsorganisationer med veldokumen-
terede og specialiserede initiativer? Initiativer, som igen-
nem mange år har skabt tryghed, bedre livskvalitet og 
lokale fællesskaber for tusindvis af børn, unge og deres 
familier. På den måde tog man både hensyn til sin egen 
strategi, fundats eller puljeforskrift, samtidig med, at man 
tog et samfundsansvar for det aktive og alsidige frivillige 
sociale foreningsliv i Danmark og for de landsorganisa-
tioner, der driver det.

For os i Fonden for Socialt Ansvar bygger vi vores fælles-
skab på grundlæggende tillid, sund fornuft, respekt for 
hinanden, omsorg for dem som har brug for den, og så i 
øvrigt en fundats, en forretningsorden, en række visioner  
og mål, samt klare retningslinjer for good governance.

Ovenstående er fundamentet for, at vi kan og har over-
skud til at tage et landsdækkende socialt ansvar, og vi 
beskæftiger os både med integration, sundhed, tryghed, 
tidlig indsats, forebyggelse, demokrati og medborger-
skab, beskæftigelse og meget mere. Vi har også tilsluttet 
alle vores indsatser til FN’s verdensmål.

Vores organisation understøtter i det daglige en lang 
række landsdækkende frivillige indsatser, og vi engagerer 
hvert år tusindvis af frivillige ildsjæle landet over. Vores 
organisering som paraplyorganisation med en professi-
onel (ulønnet) bestyrelse samt en række professionelle 
(ulønnede) styregrupper giver et trygt hjemsted for  
sociale visioner, for fællesskabet samt for bevillinger  
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Fonden for Socialt Ansvar er primært støttet af:
Statslige puljer, Augustinus Fonden, Lauritzen Fonden, OAK Foundation og en række mindre fonde og private donationer

Vores 4  
aktivitetsområder
Social Innovation
Innovation, rammer og vilkår for det frivillige  
sociale område ligger os meget på sinde, 
og vi arbejder med at udvikle det frivillige 
sociale område på mange niveauer. Vores 
franchisemetode, som alle vores indsatser 
arbejder ud fra, er blot én af de medvirkende 
årsager til, at vi med succes løser en række 
af de store samfundsmæssige udfordringer  
vi har i Danmark. Vi arbejder med struktur, 
nye organiseringsformer og udvikler løbende 
nye metoder og delprojekter i vores indsatser. 

Rugekassen er et mesterlæreforløb for mindre 
organisationer, hvor vi giver hjælp til at franchise-
gøre og modne deres organisation og er blot ét eksempel 
på, hvordan vi beskæftiger os med innovation og professi-
onalisering af det frivillige sociale område.  

2018 var præget af kampen om satspuljemidlerne og den 
evige kamp for overlevelse. Vi satte i den forbindelse skub 
bag en kampagne som satte fokus på, at vi i Fonden for  
Socialt Ansvar løfter en række af samfundets store problem-
 er med vores indsatser. Og, at vi står med en løsning i den 
ene hånd. Og en hat i den anden. Det blev en kampagne, 
der fik stor opmærksomhed og vi blev anerkendt fra mange 
sider for vores mod til at kommunikere ærligt og uden filter 
at berette om vilkårene i den frivillige sociale sektor.

Via handleplaner og udviklingsskemaer har det gjort det meget nemmere at få et overblik over situationen, som ellers kan være en udfordring i arbejdet. Jeg tror ikke Familiestøtten havde rykket sig i en sådan grad, hvis vi ikke havde  været med i Rugekasse-forløbet”.’
Sanna Rasmussen, Stifter af  Familiestøtten. Har deltaget  i Rugekasse-forløb.
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 ■ Social Impact
 ■ Rugekasse
 ■ Nye organiseringsformer
 ■ Det Sociale Enzym
 ■ Nye metoder
 ■ Samskabelse

Social Innovation Fællesskab

 ■ Natteravnene
 ■ Bydelsmødre
 ■ baba
 ■ Familieiværksætterne
 ■ LifeMap

Egne indsatser
1 Afskaf fattigdom

2 Stop sult

3 Sundhed og trivsel

4 Kvalitetsuddannelse

5 Ligestilling mellem kønnene

8  Anstændige jobs og økonomisk vækst

10 Mindre lighed

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

16  Fred, retfærdighed og stærke  

institutioner

FN’s verdensmål

 ■ Netværk for Socialt Ansvar
 ■ Bofællesskab
 ■ Konferencer/partnerskabsmøder
 ■ Rammer & ressourcer for  

frivilligområdet
 ■ Open source
 ■  Kompetenceudvikling
 ■ Frivilligrådet
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Fællesskab
Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyorganisation, 
som driver en række frivillige sociale indsatser og sikrer 
synergi og fordele ved at drive flere indsatser under 
samme hat. Vi er den samlende enhed, som bidrager til  
at give små- og mellemstore organisationer en større 
rede at vokse i. Vi giver mindre organisationer, som med 
deres virke svarer på aktuelle samfundsproblemer, mu-
lighed for at franchisegøre deres idé, blive organiseret 
under Fonden for Socialt Ansvar og dermed flytte ind-
satsen op på næste niveau med et professionelt bag-
land, der kan sikre skalering, udvikling, fælles organise-
ring og good governance.

Under overskriften ’Fællesskab’ driver vi ligeledes Net-
værk for Socialt Ansvar, som er et ledernetværk for små- 
og mellemstore organisationer. Netværket rummer pt. 

”Som lille selvstændig frivillig- 

forening har vi nydt stor glæde  

af netværket, der har haft alt- 

afgørende betydning for vores 

vækst og udvikling. Gadespejlene 

havde aldrig udviklet sig fra én  

lille lokal frivillig forening til i dag 7 

afdelinger, uden hjælpen og støtten 

fra Fonden for Socialt Ansvar”

Søren Munk, direktør for Gadespejlene.  
Medlem af Netværk for Socialt Ansvar.

”De grønne pigespejdere har været en del af  netværket siden det startede for 3 år siden. Vi har  fået rigtig meget ud af de faglige input og sparring med andre foreninger på netværksmøder og konferencer, og vi har i den forbindelse bl.a. mødt organisationen BROEN Danmark, som vi har etableret et samarbejde med.
Netværket har i det hele taget givet os indsigt i og  perspektiver på det sociale felt samt stor inspiration  til potentielle samarbejder nu og fremover”

Karen Balck Sørensen, De grønne pigespejdere.  
Medlem af Netværk for Socialt Ansvar.

ca. 60 organisationer og flere kommer til løbende.  
Læs mere om netværket på vores hjemmeside.

Vi deler gerne vores viden og erfaring til glæde for andre, 
ligesom vi arbejder med kompetenceudvikling på mange 
niveauer – lige fra pretotyping til arbejde med nye social -
økonomiske modeller. Det er vores to afholdte konferen-
cer i 2017 og 2018 gode eksempler på. I 2019 afholder vi 
igen et større arrangement, hvor konceptet bliver videre-
udviklet og løftet til nye højder. 

Fonden for Socialt Ansvar driver også et bofællesskab, 
hvor vi pt. er 12 frivillige sociale indsatser under samme 
tag. Vi nyder godt af fællesskabet på flere niveauer. 
Samarbejder, gode dialoger og synergier opstår, og vi 
lægger stor vægt på, at bofællesskabet skaber værdi  
på andre parametre end blot den fælles adresse. 
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Egne indsatser
Fonden for Socialt Ansvar driver pt. 5 landsdækkende 
frivillige sociale indsatser, som alle svarer på aktuelle  
samfundsmæssige problemer med løsninger, der sikrer 
en bæredygtig forandring. Problemer, som det offentlige 
ikke har penge eller ressourcer til at løfte. Det er her fri-
villighed kan gøre en mærkbar forskel. Vi arbejder målret-
tet med evaluering og dokumentation og det er vigtigt 
for os at være på forkant med de nye socialøkonomiske 
beregningsmodeller. Alle vores indsatser drives efter et 
open source franchise-koncept, som sikrer en kontinuitet 
og effektiv styring til glæde for målgruppen og for vores 
samfund. Fonden for Socialt Ansvar er en del af løsningen.

FN’s verdensmål
2018 har været året, hvor Fonden for Socialt Ansvar for 
alvor har taget verdensmålene til sig. Vi arbejder mål-
rettet og konkret med verdensmålene på flere niveauer, 
og Bydelsmødrene har særligt udmærket sig i arbejdet 
med FN’s verdensmål ved at blive certificeret af SDSN 
Northern Europe i Integration Solutions Report for at 
have en positiv effekt på konkrete verdensmål. Læs mere 
om Fondens arbejde med verdensmålene på side 36.
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Nattelivet er hårdt. Alkohol, stoffer og vold 
er en sprængfarlig cocktail. Danskernes  
følelse af utryghed er stigende, og der  

er brug for Natteravnene.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser nemlig, at 2,7% af 
16-24-årige har brugt ét eller flere andre illegale stoffer 
end hash inden for den seneste måned. Det tilsvarende  
tal var 1,6% i 2013. Det svarer til, at godt 20.000 af de 
unge, som Natteravnene er i kontakt med hvert år, er  
påvirket af stærke stoffer. Stofferne gør folk mere in-
tense, end hvis de var almindeligt berusede af alkohol, 
og det giver en anderledes stemning. Behovet for kon-
takt med en frivillig voksen, som udviser omsorg og 

støtte uden at være dømmende, er derfor større  
end nogen sinde. Natteravnene er omsorgsfulde  
øjne i natten. 

Unge føler sig ofte under pres, er ensomme og kan  
føle sig utilstrækkelige og uden værdi eller identitet.  
En tendens, der desværre udvikler sig i negativ retning  
og i værste fald kan føre de unge direkte mod iso- 
lation, ekskludering eller radikalisering.
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Mange nye  
samarbejder
Her er blot et lille udpluk:

Distortion:
Et samarbejde mellem Distortion og Natteravnene blev 
iværksat og Natteravnene var dermed for første gang tal-
stærkt til stede i gadebilledet under Distortion-festivalen 
med op mod 120.000 deltagere i København. 

Tune-Ind kampagnen
Natteravnene samarbejdede med DKR (Det Kriminalpræ-
ventive Råd) om Tune Ind-kampagnen - samtykke baseret 
sex/fokus på seksuelle krænkelser for unge mellem 15-25 år. 
En kampagne, som er blevet fremhævet som værende en 
af de mest givtige og effektive kampagner for DKR i 2018.

Strategisk  
fokus i 2018
2018 har budt på en lang række nye spæn-
dende samarbejder – og et år, hvor Natte- 
ravnenes kendskabsgrad og position har 
oplevet en væsentlig fremgang. Kendskabs-
analysen foretaget af Advice/Epinion viste 
en markant stigning i kendskabsgraden.  

75%

98%

75% af de unge kender 
Natteravnene og 98% 
af forældrene kender 
Natteravnene.

UNGE FORÆLDRE

”Jeg synes det 
er godt, at de

r er nogle, 

som gider bruge t
id på at hjælpe, og at 

det gøres på f
rivillig basis. De

t er især 

nogle af de he
lt unge i natte

livet som 

virkelig ikke ha
r styr på hva

d de laver og 

som har brug for
 at der er en

 ”rigtig” 

voksen til at h
jælpe en gang im

ellem” 

Ung
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Natteravnene og Københavns kommune
I kampen mod lommetyve i København tog Natteravnene 
sammen med Københavns Kommune teten og samar-
bejdede om ’Pickpockets Love Distractions’-kampagnen, 
hvor tusindvis af slikkepinde blev delt ud af Natteravnene. 

Ligeledes var Natteravnene aktive deltagere i kampagnen 
’Sig noget’. En kampagne der satte fokus på problematik-
ken om krænkelse af minoriteter i Københavns natteliv. 
En målgruppe, som Natteravnene er meget tæt på i de 
frivillige timer i nattelivet. 

Hjerteforeningen – Giv Liv
At kunne give livgivende hjertestart er af uvurderlig betyd-
ning og på den baggrund var et samarbejde imellem 
Hjerte foreningen og Natteravnene helt naturligt. En række 
Natteravne er nu Giv Liv instruktører og kan uddanne andre 
frivillige i livgivende hjertestart. Og samarbejdet fortsætter.

I 2018 havde Natteravnene i Danmark 20 års jubilæum.  

Det er dermed 20 år siden, at de første Natteravne gik på  

gaden og skabte tryghed og glæde i nattelivet. Natteravnene er  

et af de største og mest udbredte frivillignetværk i Danmark,  

med mere end 3000 frivillige ildsjæle. Natteravnene er tilstede  

ved byfester, J-dag, puttefest, Distortion mv., men også bare en  

helt almindelig fredag aften i byen, hvor bølgerne kan gå højt.
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”Jeg synes, at det er  

et rigtig godt initiativ 

som øger trygheden i 

nattelivet for de unge”

Forælder

Vi ved, at Natteravnene 

forebygger kriminalitet,  

hærværk og vold ved deres 

blotte tilstedeværelse i  

gadebilledet, og så spreder  

de smil og glæde med de  

ikoniske gule jakker, hvor  

der altid er et bolsje på  

vej op ad lommen.
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Folkemødet på Bornholm og Ungdommens  
Folkemøde i Valbyparken
I samarbejde med vores mangeårige samarbejdspartner 
Tuborgfondet afholdt Natteravnene en stor event med 
over 100 deltagende unge, der lyste op i mørket i Allinge 
på Bornholm. Natteravnene var også repræsenteret til 
Ungdommens Folkemøde, hvor tusindvis af unge lagde 
vejen forbi.
 
Uddannelsesinstitutioner
Natteravnene har i 2018 samarbejdet med flere  
uddannelsesinstitutioner, herunder Professionshøjskolen  
Metropols Risiko- og Beredskabsmanager uddannelse 
samt Danmarks Medie og Journalisthøjskolens  
afgangselever. 

Meget givende samarbejder som er med til at stadfæste 
Natteravnenes vigtige position og ansvar i relationerne 
til vores unge mennesker i Danmark.

Der er brug for Natteravnene
De unge 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. Og en til at 
undgå, at en konflikt eskalerer. Vi ved, at Natteravnene 
forebygger kriminalitet, hærværk og vold ved deres blotte 
tilstedeværelse i gadebilledet, og så spreder de smil og 
glæde med de ikoniske gule jakker, hvor der altid er et 
bolsje på vej op ad lommen.

Ny strategisk partner
Tuborgfondet er Natteravnenes nye strategiske partner. 
Et samarbejde, vi naturligvis er stolte af og meget glade 
for, er kommet i stand. Vi har i mange år haft et tæt sam- 
arbejde med Tuborgfondet og ser frem til et endnu tæt-
tere samarbejde på et strategisk niveau, hvor vi sammen 
kan bidrage til at løfte nogle af de store udfordringer der  
er i dagens Danmark.

Natteravnene er primært støttet af:
Tuborgfondet, TrygFonden, Fonden af 1982, Salling Fondene, Ragnhild Bruuns Fond samt en række erhvervspartnere og mindre fonde og puljer. 13
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Fædrene er ikke aktive deltagere i deres børns liv, de  
deltager ikke i skolemøder og begiver sig ikke ud i dy- 
bere snak og omsorg for deres børn, deres pædagogi-
ske tilgang til dialog med et barn er minimal, og det kan 
desværre få store konsekvenser for deres børn på sigt. 
Fædrene vil gerne være gode fædre, men de har ikke den 
rigtige værktøjskasse til ’hvordan’. Det har Fonden for 
Socialt Ansvar og baba – fordi far er vigtig en løsning på. 
En løsning, der sikrer en langsigtet positiv forandring for 
fædrene, deres børn og familien. En far der deltager og 
er aktiv i sit barns liv som en god rollemodel er gennem 

Alt for mange fædre med etnisk minoritetsbaggrund  
er passive i deres børns liv og det kan få fatale følger 

for deres børn, som drives ud i kriminalitet og misbrug. 
De får ingen uddannelse, har psykisk og fysisk dårligt 

helbred og er i øget risiko for at blive radikaliseret.

mange undersøgelser bevist som værende fundamen- 
talt vigtigt for børns muligheder for at få et godt liv.

Etniske minoritetsfædre er en målgruppe, som det  
offentlige har meget svært ved at nå. baba – fordi far  
er vigtig – hjælper med at bryde barrierer ikke bare 
imellem fædrene og systemet, men også imellem alle  
de forskellige etniske minoriteter/grupperinger, som 
baba formår at samle og få til at arbejde sammen om  
et fælles mål. At blive aktive fædre og gode rolle- 
modeller for deres børn.
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Strategisk fokus i 2018
babas strategiske fokus i 2018 har været at skalere og 
udbrede baba til flere byer. Gennem de frivilliges peer- 
2-peer arbejde er baba i årets løb nået ud til 5400 fædre 
og er nu repræsenteret i 10 områder rundt omkring i 
Danmark – og skaleringen fortsætter. Indsatsen styrkes 
løbende i takt med skaleringen, når flere fædre afslutter 
deres baba-forløb og dermed kan videregive erfaring og 
skabe den forankring af indsatsen der skal til for at sikre 
den langsigtede forandring. 

Ny styregruppe
baba har i 2018 etableret en ny styregruppe med stærke 
profiler fra alle sektorer. Skalering og den fortsatte ud-
vikling nyder godt af en topprofessionel styregruppe, 
som hver især bidrager med værdifuld viden og er med 
til at sætte retningen og styrke indsatsen. (se vores styre-
grupper på www.socialtansvar.dk)

babas landsmøde
babas afholdt sit største landsmøde i 2018. Formålet med 
et landsmøde er at debattere vigtige emner, få faglige in-
put, sparre med de andre frivillige og ikke mindst mærke 
det essentielle i fædre-fællesskabet og føle sig værdsat 
for det store stykke frivillige arbejde, der hver dag bliver 
gjort for at skabe forandring og flytte etniske minoritets-
fædre. Fra positionen passive fædre til aktive fædre, der 
deltager og gør en forskel i deres børn liv. 
 
Effekt og evaluering
I takt med skaleringen af baba har evaluering og måling 
af indsatsen fortsat stor fokus, og udvikling af et nyt 
system til at måle effekten af de frivillige fædres peer-2-
peer arbejde er undervejs, ligesom der arbejdes på en  
ny evalueringspartner, som kan være med til at måle på 
såvel nye som allerede eksisterende parametre. 

baba har sikret sig en række strategiske samarbejdspart-
nere, hvorigennem der sættes fokus på emner som social 

2018

baba er repræsenteret
i 10 områder rundt 
omkring i Danmark.

baba er i årets løb nået ud 
til 5400 indvandrerfædre.
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”Han har mere tid til os  

og han henter os fra skole 

og giver ikke skæld ud 

mere, men snakker om  

tingene og laver aftaler”

Jasmin 10 år, 
datter til frivillig i baba

kontrol og digitale forældrekompetencer. Kompetencer 
som blandt andet løftes via kurser til de frivillige, som  
skal sikre et højt niveau i den rådgivning og støtte, vi  
giver til fædrene.

Vigtig stemme og stor viden!
baba har igen i år afholdt over 100 oplæg for kommuner, 
fonde og andre interessenter, afholdt workshop, i samar-
bejde med Bydelsmødre, med ca. 200 deltagere omkring 
børn og unges digitale liv, og har derudover deltaget i en 
lang række debatter. baba er eksperter og har en vigtig 
politisk stemme inden for emner som integration, radika-
lisering og social kontrol. baba når bredt ud og er adskil-
lige gange blevet omtalt i både national presse, blandt 
andet i Sverige, hvor et interview blev givet til svensk tv, 
- og senest er der vist interesse fra Finland. 

baba er eksperter og har 
en vigtig politisk stemme inden 
for emner som integration, 

radikalisering og social kontrol.

baba er primært støttet af:
TrygFonden, Velux Fonden og Egmont Fonden
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80.000 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 der 
er en gensidig mistillid til det kommunale system, herunder 
deres børns daginstitutioner og skoler. Mange af kvinderne 
er ligeledes belastet af sociale, økonomiske og helbreds-
mæssige problemer. Kvinderne lever ofte alene med deres 
udfordringer og det kan munde ud i alvorlige konsekven-
ser for deres børn og familie, ligesom det kan have en 
økonomisk udfordring for det danske samfund til følge. 

Bydelsmødre er frivillige kvinder, de fleste med etnisk  
minoritetsbaggrund, som hjælper kvinder og deres børn 

ud af isolation, bekæmper social kontrol og forvandler  
udsatte kvinder til ressourcestærke aktive medborgere  
i det danske samfund. Medborgere, som har tilegnet  
sig gode muligheder for at komme i job og som har  
fået de bedste forudsætninger for at udvikle sig til rolle-
modeller i mere ressourcestærke og glade familier. 

Bydelsmødre nåede i 2017 ud til 25.000 kvinder i hele 
Danmark og potentialet er 80.000 kvinder ifølge en  
undersøgelse (2016) lavet af Økonomer Uden Grænser.
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Strategisk fokus
Bydelsmødre har i 2018 haft en række strategiske fokus- 
områder, som bl.a. har omhandlet at afsøge nye områder, 
hvor vores allerede udviklede frivillig-metoder med succes 
kan anvendes. Det har bl.a. afstedkommet samarbejde 
med kommuner og virksomheder om jobforløb for at få 
kvinder i job. Implementering af dokumentationsværktøj, 
organisationsudvikling og skalering har ligeledes haft  
fokus, og der er nu over 800 Bydelsmødre i Danmark, 
som har haft 28.800 samtaler i 2018.

Bydelsmødre fik i 2018 for alvor en vigtig politisk stemme 
og har således bidraget i debatter i hele Danmark om 
social kontrol, parallelsamfund, sociale investeringer, den 
mangfoldige frivillighed samt Folkemøde-debat om barri-
erer i forhold til job og kvinder med indvandrer- eller flygt-

ningebaggrund. Derudover har mange politikere, herunder 
statsminister Lars Løkke Rasmussen, lagt vejen forbi.

Barnets første 1000 dage – Småbørnsløftet
I 2018 tilsluttede Bydelsmødre sig sammen med baba og 
Familieiværksætterne Småbørnsløftet, som er et initiativ 
startet af Egmont Fonden og Tænketanken DEA. Det er 
et løfte om, at det danske samfund stræber efter at give 
alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle 
sig. Det lykkes desværre ikke i dag. Tværtimod er der en 
betydelig ulighed i børns livschancer. 

Bydelsmødre støtter isolerede og sårbare mødre, og ved 
at styrke tillidsfulde relationer mellem de udsatte mødre 
og fagpersoner, kan de sammen skabe en tryg og stimu-
lerende start for børnene. På baggrund af et oplæg af 

”Hvis ikke vi var her, ville man kunne mærke, at der manglede et fællesskab - nogen der kan tage én i hånden og hjælpe én i gang med de ting, som for nogen borgere virker nemt og banalt, men som kan være rigtig svært, hvis man er isoleret og ikke taler dansk”

Charlotte Olivier, 
Bydelsmor i København N.V.
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Dokumentationsværktøj

Bydelsmødre fik i 2018 et digitalt dokumentations-
værktøj. Et værktøj, som giver mulighed for at trække 
meget mere viden ud om det vigtige ansvar, som 
Bydelsmødrene påtager sig i deres lokalområder.

1/3 af de samtaler Bydels- 
mødrene har afholdt, 
har handlet om job eller 
uddannelse.

I næsten 50% af tilfældene 
kender Bydelsmoren den 
kvinde hun hjælper, personligt 
eller gennem mennesker, de 
begge kender.

84,3% af de kvinder Bydels-
mødrene har hjulpet er 
kommet videre efter, de har 
talt med en Bydelsmor.

 
 

Henriette Christiansen, Direktør i Egmont Fonden, på 
Bydelsmødrenes landsmøde i 2018, blev der iværksat  
et løsningsværksted, hvor Bydelsmødrene udviklede  
konkrete tiltag, som de kan bruge i deres arbejde med 
tidlig forebyggelse og støtte til børn i udsatte familier.

Dobbelt værdiskabelse
Samarbejder skal give værdi for alle parter, og det har 
Bydelsmødre haft særligt fokus på i år. Bl.a. blev et  
samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen iværksat og  
har udmøntet sig i digital uddannelse af 15 Bydelsmødre- 
konsulenter, som nu underviser kvinder i hele landet i  
digitale medier som NemID og digitalpost. De 15 kon-
sulenter har afholdt 27 temaaftner. 

MAMAACT
En femtedel af de 60.000 børn der årligt fødes i Dan-
mark, er børn af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. 
Forskning viser, at der er dobbelt risiko for komplikation er 
i graviditeten samt risiko for dødfødsler eller spædbarnsdød 
for denne målgruppe. Årsagen er blandt andet sprogbarri-
erer, manglende viden samt usikkerhed og misforståelser 
mellem de gravide og jordemoren. 

MAMAACT er et projekt på Institut for Folkesundheds-
videnskab, Københavns Universitet, som i samarbejde 
med Bydelsmødre arbejder for at forebygge spædbarns-
død og sikre lige adgang til viden for alle gravide uanset 
etnisk baggrund. Bydelsmødre bidrog bl.a. med viden 
om det at være gravid med minoritetsbaggrund i Dan-
mark, guidance ift. udbredelse af app’en MAMAACT til 
mål gruppen samt udarbejdelsen af en film til brug for  
efteruddannelse af jordemødre.

Samarbejde med Københavns Kommune
I 2018 har Bydelsmødre samarbejdet med Københavns 
Kommune om en række tiltag, hvor Bydelsmødre har 
kunnet bidrage med deres kompetencer i forhold til at 
arbejde med udsatte borgere med etnisk minoritets-

50%

84,3% 
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Alt for mange flygtninge bliver overladt til sig selv og bliver 
ikke integreret ordentligt i det danske samfund, med store 
personlige og økonomiske udfordringer til følge. Med det 
formål at skabe en god og hurtigere vej ind i det danske 
samfund, agerede Bydelsmødre mentorer for nyankomne 
flygtninge, hjalp kvinderne med at få opbygget et netværk 
og styrkede deres forståelse for det danske samfund.

På baggrund af en stor undersøgelse af ensomhed blandt 
ældre med etnisk minoritetsbaggrund, (foretaget af Kbh. 
kom.) har Bydelsmødre sammen med kommunen opret-
tet ældrenetværk. Bydelsmødre har med afsæt i de vel-
kendte frivilligmetoder motiveret og hjulpet de ældre til 
at komme ud af lejlighederne, til at mødes med andre i 
ugentlige netværksmøder, og til selv at tage ansvar  
for fællesskabet.

baggrund, herunder blandt andet tiltag omkring nyankomne 
flygtninge, dilemmaworkshops og samtaler om at bryde ne-
gativ social kontrol, undersøgelse af forældres viden om og 
udfordringer med digital opdragelse samt projekt omkring 
ensomme ældre med etnisk minoritetsbaggrund.
 

Undersøgelser peger på, at alt for mange unge føler 
sig udsat for negativ social kontrol især i udsatte 
boligområder, og ofte er det moderen som udøver 
social kontrol. Erfaring fra Bydelsmødre peger på, 
at mødrene ofte står i en klemme mellem børnenes 
ønsker, mandens forventninger, samfundets krav,  
netværkets sladder og familie i hjemlandets forvent-
ninger. Bydelsmødre har i 2018 uddannet 25 Bydels-
mødre til at skabe oplysning og debat om negativ 
social kontrol gennem ultra lokale workshops. I alt 
deltog 300 mødre.
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Bydelsmødre er primært støttet af:
SIRI-satspulje, Støtte til fremme af demokratisk deltagelse (Pulje, Siri), Bikubenfonden og Københavns Kommune.

Bydelsmødre arbejder professionelt med FN’s verdensmål og bekendte sig i 2018 til verdensmål:  
1, 3, 4, 5, 8, 10, 16. Bydelsmødrenes arbejde med verdensmålene blev sammen med 20 ud af 145  
andre nordiske integrationsindsatser anerkendt og valgt som værende en indsats der med sit  
arbejde har en særlig positiv virkning på verdensmålene. Bydelsmødrene er således blevet optaget  
i SDNS Northern Europe’s Integration Solution Report.

Bydelsmødre og 
FN’s verdensmål

’Vi er en del af løsningen, fordi  
vi hjælper kvinder ud af isolation  
og giver kvinder viden om det  
samfund, de er kommet til”

”Vi er en del af løsningen, fordi  
vi hjælper kvinder i uddannelse 
og støtter kvinder til at komme 
ud på arbejdsmarkedet”

”Vi er en del af løsningen, fordi vi hjælper  
andre kvinder med, hvordan de kan blive  
digitale, viser vej til myndighederne og  
lærer hjælp til selvhjælp”

Konkrete eksempler på arbejdet 
med verdensmålene:

Nedbryder isolation og udenforskab

”Vi er en del af løsningen, fordi vi moti-
verer og oplyser forældre til at deltage i 
forældremøder og inddrager forældre i 
deres børns daglige skolegang, i at følge 
op på lektier og i at komme på skolen”

Brobygning mellem skole og hjem 

Brobygning, viden om og deltagelse i samfundetKvinders selvstændighed og selvtillid
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For de fleste førstegangsforældre er det en 
kæmpe omvæltning at blive forældre til et lille  

nyfødt barn. Usikkerheden omkring rollen som 
forælder. De mange input og velmenende råd  
fra alle omkring sig kan være overvældende.

De mange offentlige instanser man som forælder er i  
kontakt med fra før fødsel og til barnet starter i børne-
have kan være et cirkus at navigere i, da der ofte ikke  
er en rød tråd i kommunikationen imellem fx jordemoder, 
sundhedsplejerske, pædagoger, kommunen mv. 

Udsatte grupper – eller grupper, som er i farezonen for at 
blive udsat og måske ende i udenforskab, kan have svært 
ved at navigere i dette virvar af tilbud og forskellige bud-

skaber. Det giver en risiko for, at særligt denne målgruppe 
bliver tabt på gulvet undervejs, med store konsekvenser 
til følge for både børn og familie, og fra et samfundsmæs-
sigt perspektiv kan det medføre en økonomisk byrde. 
En målgruppe, som ved hjælp af lidt ekstra støtte og et 
netværk omkring sig, ville have klaret sig bedre igennem 
de første 1000 dage af barnets liv, hvor trygge rammer, 
kærlighed og omsorg er af uvurderlig betydning for bar-
nets trivsel senere i livet. Og for at barnet er klar til læring. 
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Strategisk fokus  
i 2018
Et vigtigt strategisk fokus i 2018 har 
været evaluering af Familieiværksæt-
terne i en række kommuner. Evalu-
eringer, som har vist gode resultater 
og som har vist, at Familieiværksæt-
terne gør en forskel for førstegangs-
forældrene, som oplever, at de får 
styrket deres forældreskab og par-
forhold ved at deltage i forløbet  
hos Familieiværksætterne. 

Kort udpluk af resultater fra  
evalueringen i Hvidovre kommune

 ■ Over 82% har fået ny viden og 
nye tanker om forældreskabet. 

 ■ 68% mener, at forløbet har  
bidraget til, at de føler sig mere 
sikre i forældrerollen. 

 ■ 76% føler sig mere sikre i,  
hvordan de styrker den gode 
kontakt til deres barn. 

 ■ 81,5% af alle mødre og 43% af  
alle fædre forventer at have  
kontakt med de andre fra holdet, 
når forløbet slutter.  

 ■ 65% af forældrene oplever  
sig bedre rustet til at klare  
udfordringer i deres parforhold 
efter deltagelse i forløbet. 

 

”Det er r
art at op

leve, at d
er  

er sammenhæng mellem hvad jor
de-

moder og s
undhedsple

jerske tal
er 

om i Familieiværksætterne”

Deltager i 

Familieiværksætterne
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Familieiværksætterne bygger på en helhedsorienteret og  

tværfaglig/tværsektoriel indsats imellem forskellige faggrupper  

og professioner fra region, kommune og den private sektor.  

Dermed bliver alle væsentlige aspekter af økonomiske, sociale, 

sundhedsfaglige, børnepsykologiske og familiemæssige forhold 

dækket og sikrer et løft af kvaliteten i ydelserne, som blandt  

andet kommer til udtryk i en mere ensartet rådgivning. Familierne 

får simpelthen bedre forudsætninger for at klare sig godt i rollen 

som førstegangsforældre og sikre, at deres børn får succes i livet.

Alt for mange børn er nemlig ikke parate til at modtage 
læring, når de starter i skole, og 7-8% gennemfører ikke  
9. klasses afgangsprøve, ligesom hver femte unge ikke 
kommer videre i uddannelsessystemet efter 10. klasse. 

Familierne er pressede og mange familier brydes op. 
Omkring halvdelen af indgåede ægteskaber ender i  
skilsmisse og tallet er særligt højt, når børnene kun er  
1-2 år. Det sætter børnene og familierne i en sårbar og 
udsat position.

Der er således mange grunde til at arbejde forebyggende 
og styrke forældrene i deres rolle som forældre. En tidlig 
indsats og en god begyndelse som familie er meget af-
gørende for, hvordan børnene klarer sig videre i livet, og 
ofte kan problemer forebygges, når der sættes tidligt ind. 
Det er Familieiværksætterne et godt eksempel på. 
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Familieiværksætterne er 

en tidlig, forebyggende  

indsats for alle førstegangs-

forældre med det formål  

at styrke forældreskabet 

gennem et tværgående 

og familierettet fokus. 

Igennem et dialogbaseret  

forløb styrkes forældrenes 

kompetencer samtidig med  

at der opbygges og skabes  

et netværk af førstegangs- 

forældre, som kan støtte 

 hinanden. Det gavner familiens 

sammenhængskraft og giver 

de bedste forudsætninger for 

barnets sproglige, motoriske 

og personlige udvikling. 
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Barnets første 1000 dage – Småbørnsløftet
I 2018 tilsluttede Familieiværksætterne sig sammen med 
baba og Bydelsmødre Småbørnsløftet, som er et initiativ 
startet af Egmont Fonden og Tænketanken DEA. Det er 
et løfte om, at det danske samfund stræber efter at give 
alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle 
sig. Det lykkes desværre ikke i dag. Tværtimod er der en 
betydelig ulighed i børns livschancer. 

Advisory Board
I arbejdet for at sikre en konstant udvikling og høj fag-
lighed i Familieiværksætterne blev der i 2018 oprettet et 
Advisory Board bestående af dygtige profiler fra både 
det offentlige, det private og den politiske verden. 

Familieiværksætternes Advisory Board fungerer råd-
givende og skal således sikre dialog om udvikling af  

indsatsen både indholdsmæssigt og fagligt. Advisory 
board kan også vejlede og støtte i forhold til fundraising 
og andre forhold, som kan hjælpe Familieiværksætterne 
videre, lige som de kan bidrage til at resultater og  
dokumentation formidles til omverdenen.

En kommunal investering
Familieiværksætterne er en kommunal investering i  
forebyggelse, som giver færre udgifter til behandling  
på længere sigt. Flere kommuner forankrer Familie- 
i værk sætterne i driften gennem økonomisk prioritering  
og omlægning af arbejdsgange. 

En tidlig indsats og forebyggende tiltag giver så meget 
mere mening end at behandle, når skaden ér sket. Det 
mantra arbejder vi efter i såvel Familieiværksætterne  
som i Fondens andre indsatser. 

Familieiværksætterne er primært støttet af: Det Obelske Familiefond samt kommuner

 

”Det har været udbytterigt…  og rart at opleve rum til at  diskutere de problematikker,  man oplever som mand”.
Deltager i Familieiværksætterne
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Ensomhed er et kæmpe problem i det danske samfund, både 
blandt voksne, men også hos gymnasieelever, der mistrives 
som aldrig før. Mange føler sig usikre og deprimerede og  

begrebet 12-talspiger ved alle efterhånden hvad dækker over. 
Et begreb som kan ende i stress og depression.

LifeMap

Problemerne kan udspringe mange steder fra. Det kan 
skyldes udfordringer i familien, skilsmisse eller andet, 
men det kan også handle om sociale og følelsesmæssige 
problemer i gymnasiet, og oplevelsen af pres i jagten på 
topkaraktererne, på at være populær i vennegruppen, 
det konstante pres om at være tilgængelig på de sociale 
medier og hvordan de sociale medier inviterer til iscene-
sættelser om det perfekte liv osv. 

Nogen 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. Fæl-
les for de unge der mistrives er, at de konstant har det 
kritiske blik rettet mod sig selv og samtidig kæmper en 
kamp for ’at høre til’ i et fællesskab. Et fællesskab, hvor 
man føler sig hørt og holdt af er meget betydningsfuldt 
for at få et godt liv. 
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oner og stress. At lære og takle problemer tidligt i sit liv 
er derudover en vigtig forudsætning for at kunne takle 
problemer senere hen i livet. 

Strategisk fokus
Fokus har i 2018 været på at udbrede LifeMap til de 
unge og til gymnasierne, hvor vi har holdt oplæg og 
været i dialog med de unge, ligesom vi er i gang med at 
iværksætte en række fokusgrupper med gymnasie elever 
for at få målgruppens hjælp til at udbrede appen via de 
rigtige kanaler. Vores dialog med de unge har – ikke  
overraskende - vist os, at der er et stor behov for LifeMap. 
Værktøjer, som kan bruges hvor som helst og når som 
helst, når de unge har behovet. Ensomhed er en af de 
store udfordringer, som de unge bøvler med i livet, og  
det er et tabubelagt emne at være ensom. Det vil vi gerne  
lave om på, og her er LifeMap er vigtigt redskab. 

I 2019 vil fokus dermed være på at udbrede appen med 
hjælp fra de unge selv. Den digitale udvikling går stærkt 
og kanalerne de unge færdes på, ændres næsten fra dag  
til dag. Det er derfor vigtigt, at vi lytter til de unge og 
sikrer, at hjælpen findes der, hvor de unge er. LifeMap  
bidrager som en vigtig puslespilsbrik til at løse nogle af 
de store udfordringer, vi har i vores samfund.

LifeMap er en app udviklet til at guide unge der mistrives 
og hjælpe dem med at takle deres problemer, inden de 
bliver for store. Det særlige ved LifeMap er, at den er lavet  
i tæt samarbejde med de unge selv og blandt andet inde-
holder en række film lavet af unge, som selv har været  
i samme situation. Det giver de unge en god mulighed  
for selvrefleksion at spejle sig i andre unge, der har haft 
lignende problemer, og som giver råd og vejledning  
til løsninger.

Det kan skabe et enormt pres for at leve op til de succes-
kriterier, der pumpes ud både politisk, i medier og i sam-
fundskulturen. De unge skal begå sig socialt på en række 
fronter, gå på det hippe gymnasium, være populær i ven-
nekredsen, 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, og det kan ende ud i depressi-

LifeMap er udviklet med støtte fra Spies Fonden

”Det er før
ste gang je

g ser, at d
er  

er hjælp at få til 
os gymnasieelever.

 Det 

er mennesker i 
appen, vi ka

n relatere 
til. 

Og så er d
et godt, at 

der er fors
kellige 

typer ligeso
m os. Det er

 råd, der s
iger,  

at de kende
r til vores 

virkelighed 
– ikke 

råd som ’du skal ba
re slappe a

f”

Martine, 1g, KG
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LifeMap giver den unge 

mulighed for, helt anonymt,  

at lytte til filmklip med andre 

unge i tilsvarende situationer, 

få input til sin egen livssitu-

ation og gøre sig lidt tanker 

helt uden pres fra en  

rådgivende instans, 

men i ro og mag og 

hvor som helst.

Lasgaard & Friis - Ensomhed i befolkningen

Det svarer til:

LifeMap er bygget op omkring 11 temaer, som er udvalgt af de unge selv som værende de emner, der fylder mest i deres liv. App’en guider og viser vej, og henviser også til professionel hjælp, hvis dette er nødvendigt. 

16-19 årige, 
som ofte 
eller altid er 
ensomme. 

6,4%

64.000
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Sådan blev vi finansieret...

52,8%47,2%

Private tilskud Offentlige tilskud
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...og her har vi anvendt midlerne 

35,4%

33%

16,6%

6,3%

3,2%
2,8%2,7%

Bydelsmødre Natteravnene baba Erhvervsguiderne Familieiværksætterne LifeMapRugekasse & netværk



Fonden for Socialt Ansvar og de frivillige sociale indsatser, som Fonden 
driver, har alle indarbejdet verdensmålene i deres arbejde. På forskellig 
måde bidrager vores arbejde med at opfylde en række af verdensmålene 
og de delmål der ligger til grund for de overordnede verdensmål.

FN’s verdensmål

Bydelsmødre
Fonden

baba
LifeMap

Natteravnene
Bydelsmødre

Fonden
Familieiværksætterne

baba
LifeMap

Bydelsmødre
Fonden

Familieiværksætterne Bydelsmødre
Fonden
baba

Familieiværksætterne

Bydelsmødre
Fonden

baba
Bydelsmødre

Fonden

Natteravnene
Fonden

Familieiværksætterne

baba
Natteravnene
Bydelsmødre

Fonden

Bydelsmødre
Fonden
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Bestyrelsen 
for Fonden for Socialt Ansvar

Kurt Bardeleben
Formand

Partner, advokat (H)
DLA Piper Denmark
Advokatselskab

Jesper Nygård

Adm. direktør 
Realdania

Jørgen Meyer

Politidirektør i  
Syd- og Sønder- 
jyllands Politi

Natasha Friis 
Saxberg

Head of Technology 
Maersk Growth

Thor Rasmus 
Jørgensen 

Executive Vice 
President
Kædedirektør i 
Føtex. Salling Group

Søren Kaare - 
Andersen

Adm. direktør 
Bikubenfonden

Karen
Ellemann 

MF, 
Venstre

Indtrådt pr. 1/2-2019
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Tak til vores  
hovedsamarbejdspartnere
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www.socialtansvar.dk  //  fonden@socialtansvar.dk  //  +45 70121299

INNOVATION
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