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I 2019 har vi i Fonden for Socialt 
Ansvar modtaget et væld af priser 
for vores arbejde i Bydelsmødre, 
Baba og Natteravnene. Lederne fra 
65 frivillige sociale organisationer 
har meldt sig ind i vores netværk, 
vi har haft 2 mindre organisationer 
i Rugekassen, vi har fået nye besty-
relses- og styregruppemedlemmer, 
nye frivillige, og vi har også oplevet 
en meget stor søgning, når vi har 
slået stillinger op. Vi har været helt 
overvældede over den positive 
interesse, og ved udgangen af 2019 
har vi oven i hatten fået forlænget 
vores midlertidige driftstilskud 

fra staten med 4 år. Det giver en 
tiltrængt ro til at fokusere på det, 
som vi er sat i verden for.

Det bedste ved alle disse priser og 
ikke mindst ved forlængelsen af 
driftstilskuddet er, at vi fornemmer 
hvordan alt det, som vi igennem 
flere år har forsøgt at kommuni-
kere, f.eks. at det er godt at lade 
flere organisationer have en fælles 
administration, at det er godt at 
arbejde sammen på tværs af or-
ganisationer og sektorer, samt at 
driftstilskud betaler sig, hvis man 
vil nå helt derud til de udsatte eller 

En fælles 
forståelse
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isolerede målgrupper, som samfun-
det normalt ikke kan nå, er nået ud 
over rampen. 

Det er som om fonde, civilsam-
fundsorganisationer og staten er 
ved at få en fælles forståelse for, 
hvordan vi bedst muligt samar-
bejder om at give de sårbare og 
udsatte en bedre tilværelse. Samar-
bejdet med kommunerne omkring 
frivilligheden er mange steder også 
rigtig godt, og vi er meget spændt 
på, hvor mange kommuner som 
kommer med omkring sociale inve-
steringsprojekter i de kommende år.

Vi er helt overordnet både taknem-
melige og ydmyge, men vi er også 
begejstrede på forældrenes, på 
børnenes, på de unges og på fami-
liernes vegne, for det er dem, som 
vi kæmper for. Vi kæmper for deres 
ret til læring, uddannelse og job. Vi 
kæmper for deres ret til tryghed, 
fællesskab og inklusion, og vi kæm-
per for deres mulighed for at få den 
hjælp der skal til, for at de selv kan 
blive noget for andre og for sam-
fundet. For mange af vores frivillige 
er den uddannelse, som de får hos 
os den første nogensinde, men det 

er til gengæld også én, som de kan 
bruge aktivt resten af livet.

Et stærkt fællesskab
I gamle dage skulle vi generere 
værdi og drive meningsfulde fæl-
lesskaber. I dag skal vi generere 
effekt og drive impact investerin-
ger. Tiderne skifter, og vi skal holde 
godt øje med, at vi ikke i vores iver 
for at levere afkast mister frivillig-
hedens DNA, og ildsjælenes lyst  
til at gøre en ekstra 
indsats. Frivillighe-
den skal naturligvis 
drives fornuftigt, og 
organisationerne 
skal efterleve almin-
delige principper for 
good governance, 
men vi skal også 
huske, at frivillighed 
ikke kun handler 
om effekt og her-
under om at flytte 
en specifik udsat 
målgruppe fra A til 
B, men i lige så høj 
grad handler om øjeblikke af næ-
stekærlighed, som gør livet muligt 
at leve for den enkelte lige nu og 
her, lige der hvor han eller hun bor 

eller opholder sig, lige der hvor der 
er allermest brug for det. 

Det er ikke bevidstløs charity – det 
er sund fornuft hvis vi skal undgå, at 
folk går helt i hundene, og det kom-
mer af en meget lang tradition, hvor 
dem som har mere, hjælper dem 
som har mindre. 

Vi skal holde godt fast i dette i 
Danmark og understøtte de gode 

frivillige sociale organi-
sationer, for det er bl.a. 
deres fællesskaber, som 
opbygger samfundets 
sociale og moralske 
fælles kapital, som vi 
har brug for i forbin-
delse med alle slags 
kriser og udfordringer 
og herunder også, når 
velfærdssystemet ikke 
helt slår til.

Vi glæder os til meget 
mere frivilligt socialt 
arbejde i 2020 sammen 

med alle jer, og vi vil lægge os i selen 
for at gøre en forskel for den enkelte, 
for familien, for lokalsamfundet, for 
Danmark og også for verden.

"Vi glæder  
os til meget 

mere frivilligt  
socialt ar-

bejde i 2020  
sammen 

med alle jer..."
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Det er i barnets første 1.000 dage af 
livet, at grundlæggende kognitive, 
sociale og adfærdsmæssige kompe-
tencer udvikles. Samtidig ved vi, at 
udsathed slår igennem, allerede når 
børnene er helt små og går i dagtil-
bud. En tidlig indsats er derfor vigtig 
for at give børnene de bedst mulige 
forudsætninger for at få et godt liv, 
og det ligger os meget på sinde hos 
Fonden for Socialt Ansvar, hvor vi 
arbejder for børns trivsel på mange 
niveauer.

Bydelsmødre
Mødre spiller en central rolle i børns 

liv og derfor er det vigtigt, at mød-
rene står stærkt og føler sig godt 
klædt på til at være mødre i Dan-
mark. I Bydelsmødre arbejder vi 
med at skabe trygge samtaler, hvor 
emner som børneopdragelse, hvor-
for det er vigtigt at deltage i arran-
gementer i børnenes institution, og 
hvordan man skaber en varm rela-
tion til sit barn, er på dagsordenen.

Mamaact 
En god start på livet er afgørende 
for en god fremtid. I 2019 afslut-
tede vi et to-årigt samarbejde med 
Mamaact, et forskningsprojekt der 

Ensomhed og mistrivsel hos børn og 
unge er et alarmerende og stigende 
problem i det danske samfund. Alt for 
mange børn mistrives, klarer sig dårligt 
i skolen, mangler netværk (både blandt 
børn og voksne) og føler sig alene.

Børn & 
trivsel

undersøger hvorfor kvinder med 
etnisk minoritetsbaggrund er i større 
risiko for spædbarnsdød og død-
fødsler. Nogle af de anbefalinger der 
er kommet ud af det, er:

• Tal om emnet og bryd tabuer om 
graviditet og kroppen. Guidance 
til hvordan vi skal tale med døtre, 
svigerdøtre og andre kvinder om 
emnet. 

• Husk at tage til kontrol hos jorde-
moderen. At vi vil huske andre på, 
at de skal tage til kontrol i stedet 
for at tænke, at det er lige meget. 
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Eller at det er besværligt.  
Kontrollen er vigtig! 

• Inddrag manden – det 
er et samarbejde. At tale 
med sin søn. Opfordre til 
at det skal være et sam-
arbejde mellem mand og 
gravid kvinde. At manden 
skal tage med til konsulta-
tion og se det som en vig-
tig opgave at være med til 
at gøre graviditeten god, 
og også opsøge viden om 
graviditeten.

90% af de kvinder 
som deltager i Bydels-
mødre oplever, at de har 
fået en stærkere relation 
til deres børn. 

92% af de kvinder 
som deltager i Bydels-
mødre oplever, at de har 
fået et bedre samarbejde 
med deres børns dagin-
stitution eller skole.

Over 90% af de 
kvinder som deltager i 
Bydelsmødre, deltager i 
flere arrangementer i  
deres børns daginstitu-
tion eller skole.

"I Bydelsmødre 
arbejder vi med 
at skabe trygge 

samtaler(...)"
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Baba
Alt for mange fædre med etnisk 
minoritetsbaggrund er passive i 
deres børns liv og det kan få store 
konsekvenser for børnenes mu-
ligheder i livet. Ingen uddannelse, 
fysisk og psykisk dårligt helbred, 
kriminalitet og radikalisering kan 
være konsekvenserne.

Baba arbejder aktivt for at sikre 
børn og unges trivsel gennem 
styrkelse af fædres deltagelse i 
børnenes liv.

Over 200 fædre har i 2019 gen-
nemført læringsforløbet i baba, 
og de fædre, der har deltaget, har 
gennemsnitligt rykket sig 3 point 
opad på en skala fra 1-10 i forhold 
til udvalgte fokusområder, såsom 
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mere nærvær, mere tid med bør-
nene, bedre kommunikation med 
børnenes mor, mere tålmodighed 
med børnene osv. De deltagende 
fædre har tilsammen 633 børn, som 
direkte har kunnet mærke, at de har 
fået en mere deltagende far, og dét 
gavner hele familien.  

En styrket relation gennem positive 
oplevelser mellem far og barn har 
langvarige positive påvirkninger på 
barnets trivsel og muligheder senere 
i livet. Efter læringsforløbene i baba 
skaber deltagerne selv lokale fælles-
skaber med aktiviteter, der fortsat 
styrker relationerne og sikrer forank-
ringen af babas indsats.

En Håndsrækning
Igennem støtte fra Egmontfonden 
giver vi økonomisk støtte til nogle 
af de familier, som baba og Bydels-
mødre i forvejen er i kontakt med. 
Støtten tildeles de familier, der er 
i størst nød, og den økonomiske 
håndsrækning er tiltænkt børnene 
og kan dække udgifter til fx. fritids-
aktiviteter, skoleudstyr og lejrture.

At være en del af et fællesskab  
ved vi er essentielt for at trives og 
evne at tage imod læring. Tanken 
bag En Håndsrækning er at give 
børn i sårbare og udsatte familier 
de samme muligheder som børn fra 
ressourcestærke familier. At føle sig 

på lige fod med andre børn er et 
skridt på vejen til et godt liv.

LifeMap
Alt for mange børn og unge mistri-
ves og oplever et massivt pres fra 
deres omgivelser i kampen om det 
perfekte liv og deres høje forvent-
ninger til sig selv. For-
ventninger, som ofte af-
fødes af et oplevet pres 
fra omgivelserne og de 
sociale medier. LifeMap 
er et digitalt værktøj, 
som hjælper og vejleder 
unge i gymnasiet og 
andre ungdomsuddan-
nelser, når livet bøvler på 
forskellig vis, men kan 
med fordel anvendes af 
børn i udskolingen. 

I 2019 har vi arbejdet på 
at udbrede kendskabet 
til værktøjet, som bl.a. kan down-
loades via appen LifeMap ved at 
holde oplæg på en række gymnasier 
og det arbejde fortsætter i 2020, 
hvor vi også vil have fokus på at 
etablere samarbejder med relevante 
partnere, som vi ser en synergi i at 
arbejde sammen med om at skabe 
bedre trivsel for børn og unge.

Familieiværksætterne
Familieiværksætterne er et før- og 
efterfødselsforløb for begge foræl-

"At føle sig 
på lige fod 
med andre 
børn er et 
skridt på  

vejen til et 
godt liv."

dre. Her lærer førstegangsforældre 
om, hvordan de giver deres barn den 
bedst mulige start på livet, ligesom 
der skabes en rød tråd imellem alle 
de offentlige instanser, man som 
førstegangsforælder har berørings-
flade med. Førstegangsforældre har 
ofte flere spørgsmål end svar, og 

Familieiværksætterne og 
gode samarbejdspart-
nere guider forældrene 
sikkert igennem junglen 
af spørgsmål på områder 
fra økonomi til bleskift 
og faciliterer derudover 
et socialt netværk for de 
nye forældre, så de kan 
støtte og søge hjælp hos 
hinanden indbyrdes.

En god start på livet som 
familie kan forebygge 
social udsathed, og Fami-
lieiværksætterne arbejder 

for at udfordringer hos førstegangs-
familier spottes tidligt, så forældrene 
kan hjælpes godt på vej og barnets 
trivsel dermed kan sikres.

I 2019 tilsluttede Familieiværksæt-
terne sig Småbørnsløftet, som er 
et initiativ startet af Egmont Fon-
den og Tænketanken DEA. Småbørn-
sløftet er et løfte om, at det danske 
samfund stræber efter at give alle 
børn samme chancer for at trives, 
lære og udvikle sig. 
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Ensomhed er en af de største udfordringer i Danmark 
og et problem, som vi arbejder intenst for at bidrage  
til at løse. Vi ved, at sociale fællesskaber er ekstremt 
værdifulde i vejen ud af ensomhed og det har vi  
fokus på i alle vores indsatser på forskellig  
vis. Ingen skal være ensomme.

Ensomhed

Bydelsmødre 
Ensomhed blandt de kvinder med etnisk minoritets-
baggrund som Bydelsmødre henvender sig til, er 
stor. Derfor er en af de vigtigste opgaver at etab-
lere lokale netværk, hvor kvinder mødes og 
finder nye venskaber. 77% af de kvinder som 
deltager i Bydelsmødre oplever, at de har 
fået et stærkere netværk.

Ensomheden er også særligt udbredt 
blandt ældre mennesker med etnisk 
minoritetsbaggrund. Derfor ar-
bejder Bydelsmødrene sammen 
med kommuner om at danne 
netværksgrupper for  
denne målgruppe.
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Baba
Størstedelen af de etniske minori-
tetsfædre, der deltager i forløb hos 
baba beskriver det at blive far som 
en ensom rejse. I Danmark er der 
ikke tradition og kultur for blandt 
fædre at tale om dilemmaer relate-
ret til hverken mande- eller farrollen. 
baba arbejder metodisk og anven-
der værktøjer i fællesskaberne, hvor 
den enkelte far føler sig inkluderet, 
involveret og anerkendt. Det arbejde 
munder ud i fædre, der bliver mere 
aktive i deres 
børns liv, bedre 
rollemodeller og 
det gavner hele 
familien. baba er 
lige nu i 10 om-
råder i Danmark, 
skalerer løbende 
og arbejder for at 
blive landsdæk-
kende.

LifeMap
Hver tiende ung 
mellem 16 og 24 
år føler sig ensom 
(Sundhedssty-
relsen, 2018). Et 
stort problem, 
som kan få fatale 
konsekvenser for 
den enkelte, som 
kan ende i depression og isolation. 
Det digitale værktøj LifeMap er 
bygget op omkring 11 temaer, som 
de unge selv har valgt som deres 

største problemer. Et af temaerne 
er ensomhed, og i små film fortæller  
unge om, hvornår de føler sig alene 
og hvad de har gjort for at komme 
ud af ensomheden. At kunne spejle 
sig i erfaringer fra andre ligestillede 
kan have en stor effekt og være en 
hjælp til at tage hånd om sig selv  
og komme ud af ensomheden.

Natteravnene
Ud over at hjælpe de unge kan det 
at blive Natteravn være en hjælp 

til at komme ud af 
ensomhed. Mange 
nye frivillige, der 
melder sig som 
Natteravne er ny-
skilte, nytilflyttede 
eller har blot lyst 
til at udvide deres 
vennekreds gen-
nem engagement 
i frivilligt, lokalt 
arbejde. Natterav-
nene over hele 
landet er åbne 
fællesskaber, hvor 
voksne, ansvarlige 
frivillige mødes 
med det samme 
formål: at gøre en 
forskel for unge 
mennesker, der 
er ude på egen 

hånd i nattelivet. Natteravnene er 
landsdækkende med ca. 3.000 
frivillige voksne, fordelt på ca. 145 
foreninger. 

"At kunne spejle 
sig i erfaringer 
fra andre lige-

stillede kan have 
en stor effekt og 
være en hjælp 
til at tage hånd 
om sig selv og 
komme ud af  
ensomheden."
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At være en udsat familie er en 
bred betegnelse, men fælles for 
betegnelsen er, at der er tale om 
familier, hvor der ikke er overskud 
til børnene, hvor pengene måske er 
begrænsede, hvor forældrene måske 
ikke har job, hvor etnisk minoritets-
baggrund og sprogbarriere måske 
begrænser deltagelsen i sociale 
fællesskaber og hvor manglen på 
integration gør, at familierne ikke 
kender til de muligheder og normer 
der er i det danske samfund.

Familieiværksætterne
At være førstegangsforældre kan 
være en stor udfordring. Et helt nyt 
liv starter, og der er ofte mange 
spørgsmål, der trænger sig på. Som 
et før-og efterfødselstilbud hjælper 
Familieiværksætterne de nye for-
ældre godt i gang med familielivet, 
og særligt for indsatsen gælder, 
at begge forældre deltager i alle 
aktiviteter. I et forløb igennem Fa-
milieiværksætterne faciliteres lige-
ledes netværk blandt forældrene, 
så man kan søge råd og vejledning 

hos hinanden – og gribe de fami-
lier, som måske ligger på kanten til 
udsathed.

Baba
Kernen i babas indsats er arbejdet 
med at styrke børns trivsel. En af 
måderne, hvorpå dette gøres, er 
ved at styrke etniske minoritetsfæd-
res deltagelse i deres børns liv og 
dermed give grobund for at blive 
stærke familier. I 2019 er der blevet 
afholdt en række nye læringsforløb 
rundt omkring i Danmark. De sociale 
fællesskaber og arrangementer der 
faciliteres med det sigte at styrke 
relationerne imellem far og barn 
er vigtige i arbejdet med at skabe 
ressourcestærke familier. 30 større 
aktiviteter er blevet afholdt i 2019 
– lige fra madskoler for familier på 
Nørrebro til deltagelse i familiernes 
dag i Viborg. Når far er tæt på sit 
barn gavner det hele familien. 

Natteravnene
Natteravnene passer på børn og 
unge i nattelivet og sikrer trygge 
rammer i gadebilledet. Vores sene-
ste kendskabsmåling fra 2018 viser, 
at 98% af forældre kender til Nat-
teravnene, og at 90% af forældrene 
mener, at Natteravnene har betyd-
ning for trygheden i forhold til deres 
børn (Advice/Epinion, 2018).

Unge mennesker, som har en uvildig 
ressourcestærk voksen at læne sig 
op ad, hvis en situation tilspidser 

I Fonden for Socialt Ansvar arbejder vi på stra-
tegisk plan med at skabe gode, glade og sunde 

familier med ressourcestærke forældre, som 
kan sikre deres børn en tryg og kærlig barndom. 

Den bedste forudsætning for at børnene får et 
godt liv og bliver aktive samfundsborgere. 

Familier &  
forældre
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i nattelivet, føler sig trygge. Og 
tryghed er en af forudsætningerne 
for at trives i sit ungdoms- og 
voksenliv.

Bydelsmødre
I Bydelsmødre opleves det, at 
mange mødre bliver usikre på de-
res rolle som mor, fordi deres børn 
er født og vokser op i et andet land 
end de selv. Fællesskabet, ligevær-
dige åbne samtaler om bekym-
ringer og udveksling af viden og 
erfaringer styrker mødrenes rolle i 
familien. Ca. ¼ af alle samtaler, som 
Bydelsmødre har med udsatte eller 
isolerede kvinder handler om deres 
familieliv i Danmark.

"At være førstegangs- 
forældre kan være en 
stor udfordring."

En Håndsrækning
I 2019 har baba og Bydelsmødre 
givet økonomisk støtte til udsatte 
familier igennem indsatsen En 
Håndsrækning, finansieret af Eg-
mont Fonden. 73 familier, fordelt 
på 208 børn har modtaget støtte 
via indsatsen, og behovet var 
meget større end det! I 2020 
forventes tallet at blive 
fordoblet. 
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Foredrag, 
workshops & 

facilitering
I Fonden for Socialt Ansvar arbejder 
vi ud fra open-source princippet. Vi 

deler gerne vores erfaring og resulta-
ter med andre, som kan bidrage til at 
gøre verden et bedre sted for sårbare 
og udsatte grupper i Danmark. Frivil-
lighed kan noget særligt og er limen 
der binder vores samfund sammen.
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Baba
Samlet set har baba-frivillige i 2019 
deltaget i 120 dialogmøder med 
fagpersoner/ledere, hvor der er skabt 
tillid, fokuseret på børns behov, kort-
lagt samarbejdsdilemmaer og talt om 
konkrete løsninger på de vigtigste 
dilemmaer. Den viden, der er blevet 
genereret, har baba samlet, så den 
kan bearbejdes og anvendes aktivt til 
at skabe forandringer på landsplan.  

baba har været tilstede ved works-
hops og holdt oplæg for kommuner 
og boligsociale helhedsplaner, holdt 

oplæg til Integrationstræf 2019, 
og inspireret deltagere ved 

Mens Health Week-kon-
ferencen og bidraget 

med procesledelse 
og vidensdeling i 

Finland. Et sam-
arbejde med 

Danner 
bragte 

baba til 

Palæstina, hvor vi uddannede lo-
kale frontlinjemedarbejdere, som 
arbejder med forebyggelse af vold i 
familier via babas metoder, ligesom 
en frivillig har været i Tunesien for at 
holde oplæg til en stor konference 
om maskulinitet, organiseret af 
Kvinna Till Kvinna. 

Bydelsmødre
Bydelsmødre har i år bidraget med 
ekspertise og viden til konferencer, 
stormøder og events, ligesom de-
batter og oplæg på Christiansborg 
og i FN-huset også har stået på 
dagsorden. Det ligger os meget på 
sinde at dele vores erfaring og viden 
med andre, så vi kan belyse det 
vigtige arbejde, vi gør for at hjælpe 
etniske minoritetskvinder ud af iso-
lation og ind som aktiv medborger i 
det danske samfund. 

Natteravnene
Natteravnene bidrager ved mange 
forskellige lejligheder med viden om 
ungdomsliv, tryghed og natteliv. I 
2019 holdt Natteravnene således op-
læg for flere virksomheder og også 
offentlige samarbejdspartnere og 
herunder kommuner, ligesom de ved 

Folkemødet satte særligt fokus på 
hatecrimes i nattelivet.

Familieiværksætterne
Familieiværksætterne 

har igennem mange år 
faciliteret samarbejdet 

imellem regioner og 

kommuner og herunder sikret, at vi-
den fra jordemoderindsatsen gik di-
rekte videre til sundhedsplejerskerne, 
så man sikrer, at ingen viden om det 
lille barn går tabt, når ansvaret for 
den offentlige omsorg flytter sig fra 
et sted til et andet.

Fonden for Socialt Ansvar
Direktøren og medarbejderne i Fon-
den for Socialt Ansvar holder hvert 
år et væld af oplæg for både offent-
lige og private interessenter. Herud-
over bestrider de mange væsentlige 
tillidsposter i råd, nævn, udvalg, 
komiteer og bestyrelser, og i det hele 
taget forsøger Fonden at bidrage 
alle de steder, hvor det giver mening 
og hvor viden fra vores organisation 
og dennes arbejde kan komme andre 
til gode.

Folkemøde på Bornholm
I en paraplyorganisation som vores, 
hvor vi arbejder bredt med løsninger 
på mange af de store samfunds- 
problemer, har vi naturligvis også en 
række eksperter, som vi meget gerne 
stiller til rådighed på Folkemødet og 
andre steder til at deltage i panel-
debatter, som facilitatorer, i foredrag 
mv., hvor vi kan bidrage med vores 
viden og refleksioner.

Samtidig er Folkemødet en god mu-
lighed for at mødes med mange an-
dre aktører, lytte til debatter og skabe 
nogle af de nye samarbejder på tværs 
af sektorerne, som er så vigtige.

"Direktøren  
og medarbej-
derne i Fonden 
for Socialt Ansvar 
holder hvert år et 
væld af oplæg(...)"
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Vi arbejder med integration og 
medborgerskab på mange niveauer 
i vores indsatser og underprojekter. 
Medborgerskab og frivillighed går 
hånd i hånd. Når man laver frivil-
ligt arbejde er man med til at tage 
ansvar for vores samfund, og uanset 
hvilken form for frivilligt arbejde 
man praktiserer, bidrager man til at 
styrke medborgerskabet.

Baba
I baba afholdes der løbende lokale 
dialogmøder imellem fædrene og 
det offentlige system. Møderne 
hjælper med at skabe forståelse 
imellem parterne og hinandens 
virkelighed, ligesom relevansen af 

Frivillighed er limen der binder det hele  
sammen, og hvis vores velfærdssamfund skal 

opretholdes, så er vi nødt til at løfte i flok.

at deltage aktivt hos de frivillige, 
skaber en mere positiv tilgang til 
minoritetsfædre fra offentlige syste-
mer, som ikke altid forstår fædrenes 
virkelighed, ligesom fædrene lærer, 
at systemet er godt at kende og 
også til at stole på. 

Bydelsmødre
Det er en kerneopgave for Bydels-
mødre at styrke integrationen og 
medborgerskabet, og det måler og 
evaluerer vi løbende på, så vi sikrer 
fremdrift og gode resultater.

Igen i år har Bydelsmødre deltaget i 
mange konferencer som på den ene 
eller anden måde har sat fokus på  

Integration & 
medborgerskab Over 90% stoler i 

højere grad på de offentlige 
systemer efter de er blevet 
en del af Bydelsmødre.

76,9% ved bedre, hvor 
de skal gå hen for at få 
hjælp, efter de er blevet  
en del af Bydelsmødre.

93% oplever, at de har 
fået en god forståelse for 
det danske samfund efter 
de er blevet en del af  
Bydelsmødre.

Over 80% følger mere 
med i, hvad der foregår i 
det danske samfund gen-
nem TV, aviser og på inter-
nettet efter de er blevet  
en del af Bydelsmødre.

69,5% har fået lyst til  
at få mere uddannelse 
efter de er blevet en del  
af Bydelsmødre.

96% bliver glade når de 
tænker på deres fremtid 
efter de er blevet en del  
af Bydelsmødre.

Resultater  
i 2019

BYDELSMØDRE
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integration, medborgerskab og 
ligestilling. Bydelsmødre holdt 
for eksempel oplæg på Undervis-
ningsministeriets konference ”Når 
samarbejdet med forældre baner 
vejen for demokratisk dannelse og 
medborgerskab.”

Etniske minoritetskvinder  
til stemmeurnerne 
Op til Folketingsvalget i 2019 
arrangerede de fleste Bydelsmød-
re-grupper aktiviteter, hvor de 
gennemførte debataftener, lavede 
dør til dør kampagner og stemte 
dørklokker for at få kvinderne til at 
gøre brug af deres demokratiske 
stemmeret.

Social gastronomi – om at skabe 
møder mellem mennesker som 
normalt ikke mødes
I foråret afholdt vi madaften i 
fællesskab med Frændekilde. 
Formålet var mødet mellem Karina 
og Khadija. Kokken lavede mad 
efter Bydelsmødrenes opskrifter, 
som fortalte deres forandringshi-
storier og under middagen blev 
der udvekslet erfaringer og endnu 
flere historier.

Ligestilling og rettigheder
Bydelsmødre arbejder med oplys-
ning om ligestilling og rettigheder. 
Mange kvinder ved ikke, at de har 
ret til egen bankkonto fx. Bydels-
mødre har derfor indgået et sam-
arbejde med Kvindeøkonomi, som 

uddanner Bydelsmødre over hele 
landet, så de kan oplyse kvinderne 
i deres netværk om deres økono-
miske rettigheder.

Aktiviteter
• En Bydelsmor holdt oplæg til 

Kvindeøkonomis konference på 
Christiansborg 

• Vi holdt oplæg for 3 filialdirek-
tører fra Nordea sammen med 
Kvindeøkonomi

• Vi deltog i debat på Kvindernes 
kampdag den 8. marts i FN-huset

Mind the Democracy
I 2019 iværksatte baba og Bydels-
mødre i samarbejde kampagnen 
Mind the Democracy. Kampagnen 
skal dels styrke den demokratiske 
deltagelse i minoritetsmiljøer i ud-
satte boligområder og dels styrke 
sammenhængskraften i vores 
samfund på tværs af etnicitet, køn 
og baggrund. 

Aktiviteter 
• Kick off event i Ballerup med 

Sofie Carsten-Nielsen, Natasha 
Al-Hariri og Mona Ayan, Bydels-
mor fra Ringsted, der fra hvert sit 
perspektiv fortalte om demokrati 
og medborgerskab. Efterføl-
gende var der en workshop, hvor 
alle skrev et personligt statement 
omkring demokrati. 

• 12 demokrati-inspiratorer er ud-
dannet i Helsingør, 3 Gadehøjsko-
ler og et event afholdt i Helsingør.
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Kvinder i job
80.000 kvinder med minoritets-
baggrund står pt. uden for arbejds-
markedet. Det svarer til 52% af alle 
kvinder med minoritetsbaggrund. 
Til sammenligning er 73% af alle 
etnisk danske kvinder i arbejde. 

Kvinder i job er et målrettet jobfor-
løb, hvis formål er at bringe kvinder 
med etnisk minoritetsbaggrund i 
job. Indsatsen startede i 2018 som 
et pilotprojekt og viste rigtig gode 
resultater. Kvinder i job bygger på 
metoder og dialogværktøjer ud-

viklet af Bydelsmødre og trækker 
dermed på mange års professionel 
viden om målgruppen og metoder 
der virker. Med succesen og de 
gode resultater i rygsækken fort-
sætter vi derfor arbejdet med at få 
kvinder i job. 

Indsatsen er et tæt samarbejde og 
partnerskab imellem kommuner, 
virksomheder og Kvinder i job, 
og med den store efterspørgsel 
på arbejdskraft i Danmark, er en 
indsats målrettet beskæftigelse 
gavnlig for både virksomheder og 

dansk økonomi – og ikke mindst 
for kvinderne og deres familier 
og børn, som har brug for stærke 
rollemodeller for at klare sig godt i 
det danske samfund.

Bydelsmødre
For Bydelsmødrene er det et gen-
nemgående tema at gøre de etniske 
minoritetskvinder, de møder, mere 
selvstændige og i stand til at klare 
sig gennem alle dele af det danske 
samfund, herunder kommunikation 
med offentlige myndigheder og 
institutioner. I takt med at stør-

Læring, job & 
uddannelse
Fonden for Socialt Ansvar har et grundlæggende fokus 
på læring, job og uddannelse, som er vigtige parametre  
i arbejdet med at skabe et godt liv for sig selv. 
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stedelen af denne kommunikation 
er blevet digitaliseret, underviser 
og støtter Bydelsmødre i at bruge 
digitale løsninger som digitalpost, 
NemID og e-Boks, så kvinderne selv 
bliver i stand til at administrere al 
kontakt med det offentlige.

69,5% har fået lyst til at få mere ud-
dannelse efter de er blevet en del af 
Bydelsmødre. 

I vores nye metodeudviklingsprojekt 
om læringsmiljøer i udsatte familier 
ønsker vi at bidrage til, at alle børn 

og unge får mulighed for at 
komme godt igennem folkeskolen 
og ind på en ungdomsuddannelse.

LifeMap
Rigtig mange elever på de danske 
ungdomsuddannelser mistrives og 
bliver ensomme i kampen om udadtil 
at være perfekt, sikre sig gode karak-
terer osv. Det går ud over deres  
skolegang, og der er desværre stadig-
væk et meget højt frafald på ung-
domsuddannelserne. Men, ingen unge 
skal mistrives og være ensomme. I 
det digitale værktøj LifeMap kan de 

unge 
få hjælp 
inden for 11 
forskellige temaer, 
som er valgt af de 
unge selv, som værende 
de problemer der tynger 
allermest. I 2019 har temaerne ’de 
sociale medier’ og ’det perfekte liv’ 
været de mest besøgte i appen.

"69,5% har fået lyst  
til at få mere uddan-
nelse efter de er blevet  
en del af Bydelsmødre."
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Natteravnene
Natteravnene Danmark står i spid-
sen for det nordiske Natteravne- 
arbejde, og det betyder, at vi sam-
ler Natteravneorganisationerne på 
tværs af Norge, Sverige, Grønland, 
Færøerne og Danmark. Det overord-
nede tema er tryghed og herunder 
arbejder vi med ungdomskulturen 
i de respektive lande, samarbejder 
med politi og andre myndigheder 
og selvfølgelig også med de fælles 
temaer vi har omkring alkohol, stof-
fer, kriminalitet, hærværk, vold og 
meget andet. 

Baba
De gode resultater for baba i Dan-
mark med øget fædre-involvering, 

Nordisk samarbejde
Vi har i 2019 samarbejdet på kryds og tværs af landegrænser på 
mange niveauer. Det skaber udvikling og sikrer et fortsat højt og 
professionelt niveau i vores arbejde. Forskelligheden imellem de 
nordiske lande er stor nok til, at vi kan blive meget inspirerede af 
hinanden og lille nok til, at gode idéer i mange tilfælde kan  
hjemtages og implementeres uden store vanskeligheder.

styrket samarbejde med de offent-
lige systemer, bedre trivsel for børn 
og stærke lokale fællesskaber med 
fokus på børns behov har gjort, at 
offentlige institutioner og lokale 
indsatser i de øvrige nordiske lande 
løbende har opsøgt baba for at få 
erfaring omkring metoderne og 
indsatsen. 

I 2019 var baba vært for repræ-
sentanter fra en norsk kommune, 
som ønskede viden og inspiration, 
ligesom vi var en tur i Finland for at 
bidrage med sparring til et projekt 
om ligestilling i forældreskab. I Oslo 
har der i 2019 kørt et Bydelsfædre 
forløb, som tager udgangspunkt i 
materialer fra vores baba-forløb. 

Bydelsmødre
Bydelsmødre-konceptet er udviklet 
i Danmark og forankret og drevet 
af Fonden for Socialt Ansvar. Med 
inspiration og læring fra de danske 
Bydelsmødre, er konceptet med 
sparring og hjælp fra os undervejs, 
udbredt til Norge, Sverige og Fin-
land. Vi har løbende afholdt ud-
vekslingsprogrammer, og i 2019 har 
vi holdt oplæg og workshops for 
Bydelsmødrene i Sverige, ligesom vi 
i samarbejde med baba, har holdt 5 
oplæg for forskellige nordiske stu-
diegrupper med deltagere fra kom-
mune, stat og universiteter. 
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Organisering  
& fællesskab

Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyor-
ganisation for en række indsatser, som alle 

arbejder for at gøre livet bedre for udsatte og 
sårbare grupper i Danmark. Vi samler admi-

nistrative opgaver under én hat og sikrer ram-
merne for de frivillige ildsjæle, som dermed 

kan gøre det, de er allerbedst til. At hjælpe  
dem, som har brug for en ekstra hånd i ryg-
gen. Vores organisering samler det frivillige 

sociale område, og sikrer samarbejde imellem 
det private, det offentlige og civilsamfundet.
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Franchise
Alle Fondens indsatser drives efter 
den samme franchisemodel, som 
sikrer kontinuitet, styring og resulta-
ter, vi kan være tilfredse med. Vi er 
den samlende enhed, som bidrager 
til at små- og mellemstore organisa-
tioner kan vokse sig større og blive 
landsdækkende. Mindre organisa-
tioner, som er med til at svare på 
aktuelle samfundsproblemer, får mu-

lighed for at franchisegøre deres 
idé og blive organiseret under 

Fonden for Socialt Ansvar 
og dermed flytte ind-

satsen op på næste 
niveau med et 

professionelt 
bagland, der 

kan sikre 

skalering, udvikling, fælles organise-
ring og good governance (se mere 
under afsnittet om Rugekassen 
under social innovation).

Netværk for Socialt Ansvar 
I arbejdet med at styrke infrastruk-
turen og sikre et fortsat løft af det 
frivillige sociale område driver vi et 
ledernetværk, som pt. 
rummer ca. 65 små- og 
mellemstore frivillige 
organisationer. Vi invi-
terer til netværksmøde 
3-4 gange årligt og 
holder derudover gerne 
et større arrangement 
årligt, hvor der sættes 
fokus på aktuelle em-
ner, udviklingsperspek-
tiver og politiske dagsordner.

Indholdet til møderne har mange 
former og veksler imellem vidende-
ling, kompetenceudvikling, strategi, 
sparring og workshops til oplæg 

af eksterne foredragsholdere og 
dialogmøder med fondene 

i Danmark. I Netværk for 
Socialt Ansvar mener vi, 

at fællesskab og samar-
bejde blandt frivillige 

sociale organisati-
oner gør os alle 

stærkere.

Bofællesskab
I Fonden for Socialt Ansvar driver vi et 
bofællesskab, hvor vi og andre frivil-
lige sociale organisationer bor under 
samme tag. Det giver en økonomisk 
fordel for små- og mellemstore organi-
sationer at dele faciliteter som køkken, 
møderum og kopimaskiner, og giver 
derudover mulighed for sparring og 

samarbejde på tværs med 
andre organisationer på 
gangen.

Synergier opstår og gode 
idéer fødes. At samle 
administration skaber 
et effektivt arbejdsklima 
og sikrer, at vi kan bruge 
ressourcerne rigtigt. Det 
ligger os derudover meget 

på sinde at bevare et godt arbejds-
miljø, og vi vægter sociale fællesskaber 
på tværs af vores organisationer højt.

Frivilligrådet
Frivilligrådet er et statsligt råd, der 
uafhængigt rådgiver børne- og so-
cialministeren samt Folketinget om 
den frivillige sektors rolle i forhold til 
sociale udfordringer. Frivilligrådet og 
dets medlemmer arbejder for at styrke 
frivillige og frivilligsektorens vilkår og 
betingelser. Vores administrerende 
direktør Thit Aaris-Høeg blev i 2018 
valgt ind i Frivilligrådet, og vi er glade 
for at have en stemme i Frivilligrådet, 
så vi også i det fora kan arbejde for at 
sikre de bedste vilkår for den frivillige 
sociale sektor.

"Synergier  
opstår og 

gode idéer  
fødes."
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Radikalisering  
& negativ social  
kontrol
Særligt i etniske minoritetsgrupper er  
negativ social kontrol en udfordring, og  
det har vores indsatser Bydelsmødre  
og baba stor fokus på. Negativ social 
kontrol er nedbrydende og skader 
det mentale helbred med dårlig 
trivsel og ensomhed og kan i 
værste fald ende i radika- 
lisering, som kan få  
fatale konsekvenser.
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Forældreskab i en digital tidsalder
At være en del af et socialt fælles-
skab og at blive vist tillid er vigtige 
faktorer for at trives i livet. Vi ved 
også, at disse faktorer medvirker 
til at mindske risikoen for at ende i 
negativ social kontrol.

I arbejdet med negativ social kontrol 
har Bydelsmødre og baba blandt 
andet fokus på børn og unges online 
liv, og på hvordan forældre uden di-
gitale kompetencer bliver hægtet af. 
I 2018 lavede vi en undersøgelse af 
forældrenes bekymringer og behov 
i forhold til at spille en tydelig rolle, 
når det kom til opdragelse af børn 
og deres online liv. I år har vi fortsat 
samarbejdet med VINK, Københavns 
kommune og udviklet 3 forældrefilm 
om dilemmaer omkring børneopdra-
gelse og online liv, som skal bruges 
dels på uddannelse af frivillige, dels 
til lokale temaaftener for forældre. 

Baba og Bydelsmødre
I vores integrationsindsatser By-
delsmødre og baba arbejder vi 
målrettet og på mange måder med 
at nedbringe negativ social kontrol. 
Vi underviser de frivillige i hvordan 
de spotter negativ social kontrol, og 
hvordan det defineres, da det kan 
være svært at kende forskel på nega-
tiv social kontrol og en ’streng op-
dragelse’. De fleste kvinder vi møder 
i Bydelsmødre er underlagt negativ 
social kontrol i et eller andet omfang 
i deres dagligdag.

Emnet har heldigvis politisk bevågen-
hed og i 2019 har Bydelsmødre blandt 
andet haft besøg af Cecilia Lon-
ning-Skovgaard, beskæftigelses- og 
integrationsborgmester i Københavns 
kommune og Eva Kjer, daværende li-
gestillingsminister. Besøget omhand-
lede diskussion af ligestilling og social 
kontrol og præsentation af, hvordan 
Bydelsmødre arbejder med emnet. 

Aktiviteter
• Vi har holdt oplæg og workshop 

på BBU talk (Socialforvaltningen, 
Københavns Kommune) for fagper-
soner omkring forståelse af negativ 
social kontrol og om hvordan By-
delsmødre arbejder med problem-
stillingen. 

• Vi har afholdt 3 oplæg og work-
shops for Bydelsmødre og andre 
kvindenetværk om negativ social 
kontrol. 

• Vi har opdateret Bydelsmødre- 
grunduddannelsen med et særligt 
modul om teenagere, negativ social 
kontrol og om, hvordan man hånd-
terer dilemmaer og konflikter med 
sin teenager igennem dialog.

Baba og Bydelsmødre fortsætter  
arbejdet omkring nedbringelse af  
negativ social kontrol i 2020 i samar-
bejde med blandt andet København, 
Sønderborg og Høje Taastrup kom-
mune og SIRI (Styrelsen for Interna- 
tional Rekruttering og Integration).
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Social outcome contracts og  
payment by results
Sociale investeringer er en ny måde 
at tænke finansiering af sociale vel-
færdsopgaver. I grove træk handler 
det om, at man bygger et økosy-
stem bestående af f.eks. kommuner, 
der har et velfærdsproblem, som 
de gerne vil have løst, en investor 
som vil løbe den finansielle risiko 
for kommunen samt en eller flere 
serviceleverandører, som løser den 
konkrete opgave. Kommunen beta-
ler kun for det der virker eller deler 
den besparelse, som de opnår når 

projektet lykkes med leverandøren 
og/eller investor.

I Fonden for Socialt Ansvar har vi ar-
bejdet målrettet med sociale investe-
ringer i flere år, og vi er en del af det 
nordiske samarbejde på området. 
Vores første sociale investeringspro-
gram lanceres i januar 2020.

Metodeudvikling
Vores arbejde med metodeudvik-
ling er en løbende proces, som kan 
handle om at sikre videndeling og 
fornuftig organisering af frivillig-

sektoren, men det kan også handle 
om, hvordan vi bedst muligt driver 
frivillige foreninger eller i den anden 
grøft organiserer frivilligheden i 
franchise koncepter m.v.

Vi arbejder også med metodeud-
vikling i forhold til konkret faglig-
hed og herunder f.eks. hvordan vi, 
i samarbejde med den offentlige 
sektor, skaber bedre læringsmiljøer 
i udsatte familier? Eller hvilken form 
for træning der skal til, for at isole-
rede indvandrerkvinder kan blive en 
del af samfundet og også jobmarke-

Vi arbejder med social innovation på flere niveauer, og i arbejdet 
med at skabe løsninger på samfundsmæssige problemer i Dan-
mark, ønsker vi at udforske nye muligheder for tværsektorielt 
samarbejde om socialt arbejde i Danmark. Vi arbejder bl.a. med 
metodeudvikling, franchise koncepter og nye finansieringsformer.

Social  
innovation
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det? Hvordan skal dialogmodellen 
se ud, hvis vi skal kunne tale med 
indvandrermænd om børneopdra-
gelse, vold i familien, radikalisering 
eller andre alvorlige og tabubelagte 
emner? Eller hvordan skal vi møde 
de unge i natten, så de ved, at de 
kan bede os om hjælp, uden at vi 
rapporterer det nogen steder, stort 
set uanset hvad det drejer sig om?

Rugekassen
I Rugekassen stiller vi vores kom-
petencer og viden til rådighed for 
mindre frivillige sociale organi-
sationer, som har brug for hjælp 
og støtte til at blive bæredygtige, 
landsdækkende initiativer. Vi ønsker 
at støtte iværksætteri og nyudvik-
ling af det frivillige sociale område 
– og det gør vi gennem et struk-
tureret og professionelt forløb i 
Rugekassen, hvor organisationerne 
får sparring, hjælp og undervis-
ning. I 2019 afsluttede vi et forløb 
med organisationen Familiestøtten 
i Rugekassen og startede to nye 
forløb op med Social Sundhed og 
Landsforeningen Børn og Forældre. 
Vi har minimum 2 organisationer 
igennem Rugekassen om året. 

Det Sociale Enzym
Vi arbejder med Det sociale enzym, 
som er visionen om, at vi i kernen 
af vores samfundsmodel har et 
’socialt enzym’, som er et vigtigt 
tandhjul i det store samspil mellem 
marked, civilsamfund og den of-

fentlige sektor. Det sociale  
enzym bygger på, at vi alle  
tager et større ansvar og er  
medskabere af velfærd - ikke  
blot forbrugere af velfærd.

Igangsætter og drivkraften bag  
Det sociale enzym er Jesper Ny-
gård, som efter 10 år i Fondens 
bestyrelse, trådte ud i 2019.
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Sundhed
Psykisk sårbarhed, stress og depression er desværre 
hverdag for rigtig mange mennesker. Stress er et  
alvorligt problem i vores samfund, som har 
vidtrækkende konsekvenser særligt for  
det enkelte menneske, der rammes,  
men også for vores virksomheder  
og samfund i sin helhed.



27

Fysisk og psykisk 
sundhed hænger 

sammen og favner 
bredt, og det er områ-

der, vi arbejder med i alle 
vores indsatser. Vi arbejder 

med familier og børn og unge, 
ligesom vi fokuserer på i vores 

integrationsindsatser, at familier 
med etnisk minoritetsbaggrund får 

støtte og vejledning til de mulighe-
der det danske samfund tilbyder. 

Bydelsmødre
Bydelsmødre har en lang historie 
omkring at arbejde med sundhed, 

da mange familier med etnisk mi-
noritetsbaggrund har problemer 
omkring sundhed. Der mangler 
desuden forståelse for minoritets-
grupper og oplysning om deres 
møde med sundhedsvæsenet. Vi 
har derfor i år fortsat arbejdet med 
Mamaact (et forskningsprojekt der 
undersøger hvorfor kvinder med 
etnisk minoritetsbaggrund er i 
større risiko for spædbarnsdød og 
dødfødsler) og desuden indledt et 
samarbejde med Yngre Læger, hvor 
Bydelsmødre har holdt oplæg om 
mødet mellem nyankomne borgere 
og sundhedsvæsenet.

Hjertevarm mad
Bydelsmødre har i samarbejde med 
Hjerteforeningen udgivet kogebo-
gen ’Hjertevarm mad – fra hele ver-
den’, som indeholder sundere ver-
sioner af opskrifter fra mange af de 

lande, hvor Bydelsmødrene oprinder 
fra. Hjertekarsygdomme er mere ud-
bredt hos befolkningsgrupper med 
etnisk minoritetsbaggrund, og det 
problem imødekommer bogen med 
viden om sund kost og hjertesunde 
principper og opskrifter til klassiske 
retter som butterchicken og andre 
skønne retter.

LifeMap
Mental sundhed er en vigtig forud-
sætning for en god livskvalitet. I det 
digitale værktøj LifeMap hjælper 
vi unge i gymnasiet eller på andre 
ungdomsuddannelser med at takle 
deres problemer. Om det er ensom-
hed, presset fra de sociale medier 
eller karakterræset, så er der hjælp 
at hente i appen, som udover små 
film lavet af de unge selv, også 
guider til professionel hjælp, hvis 
nødvendigt.

"Mental sundhed  
er en vigtig for-

udsætning for en 
god livskvalitet."
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Natteravnene
Natteravnenes største fokus har 
været og vil fortsat være, at være 
den mest kriminalitetsforebyggende 
og tryghedsskabende frivilligorga-
nisation i Danmark. Derfor er det af 
største vigtighed, at Natteravnene 
fortsat opleves som en interessant 
og moderne organisation for kom-
mende frivillige, ansvarlige voksne. 

Natteravnene har i 2019 justeret den 
interne organisering for at sikre en 
tættere og smidigere dialog mellem 

Landssekretariat og lokalforeninger. 
Derudover har Landssekretariatet 
iværksat en større handlingsplan, 
baseret på en langsigtet strategi, for 
at sikre, at Natteravnene er relevante 
og tidssvarende i mange år frem.

Både målgruppen, de 15-24-årige 
der er ude på egen hånd, og mål-
gruppens forældre indikerer, at de 
oplever større tryghed i de områder 
Natteravnene færdes, og genken-
delsesfaktoren i nattelivet blandt 
de unge er tårnhøj. Natteravnene 

oplever udelukkende positive tilba-
gemeldinger fra de unge de møder, 
og Natteravnenes samarbejde med 
politi, SSP og andre aktører, der 
færdes i nattelivet, vurderes som 
en vigtig faktor for både den krimi-
nalpræventive og den tryghedsska-
bende indsats. 

Baba
Forskning viser, at hvis du har en 
deltagende far, så er der lavere risiko 
for at havne i kriminalitet som ung. I 
baba arbejder vi med at forebygge 
kriminalitet ved at sætte fokus på 
vigtigheden af fars deltagelse i 
børns liv. Opbygning af gode og 
nære relationer mellem far og barn 
er en grundsten i baba, og mange 
børn udtrykker stolthed over, at 
deres far har valgt at være med i et 
fællesskab, som sætter børnene i 
centrum for deres personlige ud-
vikling som far. En udvikling som 
blandt andet tager udgangspunkt 
i det at være en god rollemodel for 
sit barn og sikre, at familien er et 
trygt og rart sted at være.

Stærke Fællesskaber
Trygfonden udgav i 2016 sammen 
med CERTA Intelligence & Security 
A/S en rapport med fokus på mod-
standskraft mod radikalisering og 
voldelig ekstremisme. Rapporten 
systematiserer dansk forskning 
i radikalisering og voldelig eks-
tremisme og sammenholder den 
med forskning i lokal robusthed 

Kriminaliteten er generelt faldende, 
men den kriminalitet der forekommer, 

er hårdere. Det gør det vigtigere end 
nogensinde, at vi arbejder forebyg-

gende, og vi tror på, at en langsigtet 
indsats altid er den bedste for alle.

Tryghed & 
kriminalitet
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og modstandskraft (”community 
resilience”) samt med kvalitative 
interviews i udvalgte danske lo-
kalmiljøer, der har været berørt af 
radikalisering og ekstremisme.

Rapporten indeholder på den bag-
grund ligeledes en række anbefa-
linger, der tager sigte på at styrke 
lokalsamfunds robusthed og mod-
standskraft mod radikalisering og 
voldelig ekstremisme.

”Forskning  
viser, at hvis du 
har en deltagende  
far, så er der lavere  
risiko for at havne i  
kriminalitet som ung.”

Både Bydelsmødrene og baba har 
bidraget rigtig meget, og er også en  
del af rapporten. Siden har projekt 
”Stærke Fællesskaber” arbejdet  
videre med at udvinde viden om om- 
rådet, og det er blevet til en masse 
brugbar viden samt en lang række  
anbefalinger. Fra 2020 vil Fonden  
for Socialt Ansvar overtage den  
producerede viden (selve forsknings-
projektet stopper), som bliver en  
integreret del af Fondens hjemmeside.
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I Fonden for Socialt Ansvar har vi  
et stort fokus på unge på tværs af 

alle vores indsatser. I en tid hvor 
flere og flere unge mistrives er der 
brug for tiltag, der hjælper de unge 

godt på vej til at tage ansvar for  
eget liv, føle sig anerkendt og styrke 
selvtillid og selvværd, så de unge er  

bedst muligt klædt på til at skabe 
sig et godt liv og en tryg fremtid. 

Unge
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Unge Ravne
Unge Ravne er en ny ungdomsind-
sats under Natteravnene og er pt. 
et pilotprojekt i København, som er 
med til at skabe tryghed og drage 
omsorg for unge i alderen 14-20 år, 
når de er ude i nattelivet alene. Unge 
Ravne agerer ud fra det samme 
værdigrundlag som de klassiske 
Natteravne, men har også nogle 
andre beføjelser, da de må gå ind på 
klubber og barer, hvor unge fester. 
Unge Ravne er i alderen 20-30 år og 
dermed meget tætte på unge både 
aldersmæssigt og i kontakten til 
målgruppen. Unge Ravne kan være 
med til at vise unge ’den gode stil’ i 
byen, forebygge situationer, der kan 
udvikle sig i en uheldig retning - og 
hjælpe dem, der har behov. 

LifeMap
LifeMap er et værktøj målrettet unge 
i gymnasiet og andre ungdomsud-
dannelser. I LifeMap appen kan unge 
finde råd og vejledning indenfor 

de temaer og udfordringer, som 
fylder mest i deres liv. Appen er 

udarbejdet i tæt samarbejde 
med de unge selv, der har 

været med til at vælge 
temaerne. LifeMap er 

bygget op om film og 
personlige beretnin-

ger fra unge, som 
selv har mødt 

udfordringer 
og fortæller 

om, hvor-

"Unge Ravne 
kan være med 
til at vise unge 
’den gode stil’  
i byen(...)"

dan de har tacklet problemerne. I 
2019 har vi, for at udbrede kend-
skabet til LifeMap, afholdt en lang 
række oplæg på gymnasier og har 
mødt stor interesse for appen og de 
emner den omhandler.

Bydelsmødre
I Bydelsmødre har vi arbejdet mål-
rettet med forholdet mellem teen-
agere og forældre, og vi har i den 
forbindelse taget fat på en række 
tabubelagte temaer omkring det at 
være ung i Danmark og bo i en fa-
milie, som kan have et andet forhold 
til f.eks. studierejser, fester, kærester 
m.v. end andre. Det er en udfordring 
både for de unge og for deres foræl-
dre, som vil deres børn det bedste.

Natteravnene
Natteravnene har i 2019 som altid 
holdt fokus på den unge målgrup-
pe, der er ude på egen hånd i nat-
telivet, på vej til eller fra fritidsakti-
viteter eller på anden vis alene i det 
offentlige rum. Natteravnene mø-
der cirka en million unge om året, 
og mange unge betegner fortsat 
Natteravnene som en ekstra ven 

i natten. Den unge målgruppe 
ved, at Natteravnene ikke har 

nogen myndighed, men er 
til for at være på den 

unges side, og ved, at 
Natteravnene hver-

ken sladrer eller 
moraliserer.
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Særligt Bydelsmødrene har ud-
mærket sig i arbejdet med FN’s 
verdensmål ved at blive certificeret 
af SDSN Northern Europe i Integra-
tion Solutions Report for at have 
en positiv effekt på konkrete ver-
densmål. Herunder ses hvilke ver-
densmål Fonden for Socialt Ansvar 
arbejder med.

MÅL 1  
Afskaf fattigdom
I samarbejde med 
Egmont Fonden har 

vi fået mulighed for at give øko-
nomisk støtte til nogle af de fa-
milier som baba og Bydelsmødre 
i forvejen er i kontakt med. I ’En 
Håndsrækning’ tildeles støtten ud 

fra en række kriterier, men fælles er, 
at den går til de familier med børn, 
som er i størst økonomisk nød.

MÅL 3  
Sundhed og trivsel
Alle vores indsatser 
arbejder med det 

tredje verdensmål, og målet er 
centralt i den forebyggende indsats 
med at styrke sundhed og trivsel i 
sårbare familier.

Natteravnene skaber tryghed og 
hjælper de unge i nattelivet. Life-
Map hjælper unge der mistrives. 
Baba og Bydelsmødre arbejder for 
at skabe ressourcestærke familier 
i etniske minoritetsgrupper, og 

Familieiværksætterne sikrer, at alle 
førstegangsforældre får en god 
start på livet som familie.

MÅL 4 
Kvalitetsuddannelse
Viden og uddannelse 
er vigtige faktorer i 

livet. At kunne tilegne sig viden og 
få en uddannelse kræver overskud. 
I vores indsatser for familier, børn 
og unge arbejder vi for at skabe 
stærke familier, som er grobunden 
for, at børnene får en uddannelse, 
tager ansvar for eget liv og dermed 
får de bedste forudsætninger for 
at trives i livet på sigt. I vores nye 
metodeudviklingsprojekt omkring 
læringsmiljøer i udsatte familier 

Verdensmål
Vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål i alle vores indsatser.  
Verdensmålene fungerer som inspiration og pejlemærke for, 
hvordan vi i Fonden for Socialt Ansvar kan gøre en forskel og 
sikre, at alt hvad vi gør, er med til at føde ind i et højere formål  
om en bedre verden.
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ønsker vi at bidrage 
til, at alle børn og unge 
får mulighed for at komme 
godt igennem folkeskolen og 
ind på en ungdomsuddannelse.

MÅL 5 
Ligestilling  
mellem kønnene
I flere af vores indsat-

ser arbejder vi med verdensmål nr. 
5 om ligestilling mellem kønnene. 
Det kommer bl.a. til udtryk i By-
delsmødre, hvor der skabes sociale 
fællesskaber og netværk for kvin-
der, hvor kvinderne får viden om 
deres rettigheder, køn og seksuali-
tet. Kvinderne får en platform, hvor 
de kan diskutere og blive opmærk-
somme på deres roller som kvinder, 
mødre, hustruer og medborgere i 
samfundet.

I baba dannes ligeledes sociale fæl-
lesskaber mellem fædre, hvor rollen 
som mand, far og medborger dis-
kuteres og hvor fædrene får viden 
om, hvordan de kan være rollemo-
deller for deres børn og sikre trivsel 
og overskud i familien.

I før- og efterfødselsindsatsen 
Familieiværksætterne, er begge 
forældre med under hele forløbet, 

hvor der arbejdes 
med alt fra viden om 
barnets udvikling til øko-
nomi og parforhold.

MÅL 8  
Anstændige jobs & 
økonomisk vækst
I omegnen af 80.000 

kvinder med etnisk minoritetsbag-
grund er uden job.  Et tal der taler 
for sig selv, og som viser, at der er 
stort behov for en indsats på om-
rådet. Målgruppen er svær at få fat 
i for det offentlige, og det er her, at 
vi som civilsamfundsorganisation 
kan gøre en forskel. Gennem vores 
sociale investeringsindsats Kvinder 
i job arbejder vi for at flere kvinder 
med etnisk minoritetsbaggrund 

kommer i arbejde. Behovet 
er stort, da der er mangel på 
ufaglært arbejdskraft, og vi har 
i 2019 nået vores fastsatte mål i 
pilotprojektet Kvinder i job og er  
på baggrund af succesen gået 
videre med indsatsen. 
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MÅL 10  
Mindre ulighed
I initiativet ’En Hånds-
rækning’, som er mu-
liggjort i samarbejde 

med Egmont Fonden, uddeler vi 
økonomisk støtte til nogle af de 
familier, som Bydelsmødre og baba 
møder i deres arbejde med etniske 
minoritets-familier. Den økono-
miske håndsrækning er målrettet 
børnene og kan dække udgifter til 
f.eks. fritidsaktiviteter og skoleud-
styr. Støtten sikrer, at børnene kan 
deltage på lige fod med deres kam-
merater i sociale fællesskaber, som 
er så vigtige at være en del af for at 
trives og have en god barndom. 

MÅL 11  
Bæredygtige byer 
& lokalsamfund
Baba, Bydelsmødre 

og Natteravnene arbejder med 
verdensmål nr. 11. Alle tre indsat-
ser skaber lokale fællesskaber i 
lokalsamfund, hvor frivillighed er 
grundstammen. Civilsamfundet og 
det frivillige sociale arbejde er med 
til at sikre sammenhængskræften 
i lokalsamfundene, dér hvor den 
offentlige og private sektor ikke har 
ressourcerne til at sætte ind. I flere 
af vores indsatser tænker og ar-
bejder vi community baseret, som 
udgangspunktet for det bedste 
løft af den enkelte og den enkeltes 
familie og lokalsamfund.

MÅL 16 
Fred, retfærdighed & 
stærke institutioner
I Fonden for Socialt 
Ansvar sikrer vi ram-

merne for frivillige ildsjæle. Vi sikrer, 
at vores indsatser har de bedst mu-
lige forudsætninger for at yde et 
godt stykke arbejde og hjælpe flest 
muligt udsatte grupper i Danmark.

Vi skaber struktur og sørger for 
organisering og administration, og 
vores indsatser har derfor et stærkt 
fundament og udgangspunkt for 
at gøre en forskel. Vi fremmer 
retfærdighed, når vi gennem vores 
indsatser nedbryder de barrierer 
folk møder pga. køn, alder, race, et-
nicitet, religion, kultur og handicap. 
Social retfærdighed er vigtigt.

Vi bliver kun stærkere som sam-
fund, når det grundlæggende 
princip om social retfærdighed 
er opfyldt. Når civilsamfundet 
og den offentlige og private 
sektor arbejder sammen 
og tager et ansvar for 
at gøre en forskel for 
alle i samfundet, 
opnår vi bedre 
resultater.

MÅL 17  
Partnerskaber for 
handling
Vi mener, at samar-
bejde og partnerska-

ber mellem den private sektor, den 
offentlige sektor og civilsamfundet 
er vejen frem, når det kommer til 
at løse helt konkrete udfordringer 
i samfundet. Derfor har vi i vores 
daglige arbejde et stort fokus på at 
pleje og skabe partnerskaber med 
andre aktører, så vi sammen 
kan gøre en indsats over-
for sårbare og udsatte 
grupper i samfundet.
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Ældre
Ifølge Danmarks Statistik kommer 
antallet af ældre frem mod 2025 
til at stige kraftigt. I 2025 forven-
tes der at være intet mindre end 
80.000 flere danskere, der er 80 år 
eller ældre – det svarer til en stig-
ning på hele 30 pct.

Den kraftige stigning i antallet af 
ældre vil være en udfordring for de 
offentlige finanser, fordi de mange 
flere ældre vil øge offentlige ud-
gifter til blandt andet sundhed og 
ældrepleje. Det kræver, at civilsam-
fundsorganisationerne kommer 

endnu mere på banen og bidrager 
med indsatser, der kan skabe mere 
trivsel og flere fællesskaber blandt 
ældre, som ellers kan ende i en-
somhed.

I Fonden for Socialt Ansvar er det 
særligt Bydelsmødre, der arbejder 
med den ældre målgruppe.

Bydelsmødre
Ensomheden blandt ældre med ind-
vandrer- eller flygtningebaggrund er 
stigende, samtidig med at andelen 
af ældre indenfor denne gruppe er 
stigende. Ensomheden blandt dem 
er et overset problem, og årsagerne 
til ensomheden kan være dårlig 
økonomi, dårligt helbred, at have 
mistet sin ægtefælle, sprogbarrierer, 
savn til hjemlandet og andre familie-
strukturer her end i hjemlandet.

Bydelsmødre har arbejdet med 
ensomme ældre i mange år og har 
i år udvidet med to nye grupper på 
Frederiksberg.

"I Fonden for  
Socialt Ansvar  
er det særligt  
Bydelsmødre, der  
arbejder med den  
ældre målgruppe."
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Finansiering
57% 
Private  
tilskud

43%
Offentlige  

tilskud

33,9% 
Bydelsmødre

1,1% 
Lifemap

2,5% 
Familie- 
iværksætterne

27,3%
Baba

28,4%
Natteravnene

6,6% 
Rugekasse & netværk Her har  

vi anvendt  
midlerne

Sådan blev vi  
finansieret
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Venstres Frihedspris 
Natteravnene (2018)

LIVIA prisen
Baba (2019)

Dialogpriser 
Bydelsmødre (2019) 

Tildeling  
af priser i  
2018/2019

Finn Nørgaard prisen 
Delt mellem Baba  
og Bydelsmødre (2019)

Kronprinsparrets  
Sociale Pris
Bydelsmødre (2019) 
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samarbejdspartnere



www.socialtansvar.dk  //  fonden@socialtansvar.dk  //  +45 70121299

LifeMap


