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Vi er der også, når samfundet 
bliver slået ud af kurs

Ulighed blev på ingen måde opfundet i 2020. Men vi oplever igen den ulykkelige 
sandhed, at det ofte er de mest udsatte, som rammes hårdest, når samfundet slås 
ud af sin vante kurs. Derfor stiller vi med denne årsrapport ekstra skarpt på uligheden  
i Danmark og på de mange indsatser, vi har i Fonden for Socialt Ansvar, som retter sig 
mod at mindske uligheden og sikre bedre vilkår for socialt udsatte. 

Kampen mod ulighed er også del af FN’s verdensmål. Direkte udtrykt i verdensmål 10, 
men også indirekte i en række af de øvrige verdensmål. Fx målet om at skaffe fattigdom 

(verdensmål 1) eller målene om at sikre alle adgang til uddannelse og lige
stilling mellem kønnene (verdensmål 4 og 5). 

Værdierne og hensigten bag verdensmålene taler tydeligt ind i vores arbejde 
og de værdier, vi efterstræber og efterlever i vores indsatser. Verdensmålene 
er derfor også et grundlæggende pejlemærke for Fonden for Socialt Ansvar. 
Både i det direkte arbejde med frivillige – som det foregår rundt om i hele 
landet i regi af bl.a. baba, Bydelsmødre og Natteravnene – og i de mange 
aktiviteter på vores kontor i Københavns Nordvestkvarter, hvor vi på den ene 
side sørger for at udvikle, styrke og drive vores frivilligindsatser, og på den 
anden side løser en opgave – som national aktør – med bredt at understøtte 
den sociale innovation i civilsamfundsorganisationer i hele Danmark.

Det er noget af det, du kan læse mere om på de følgende sider. 

Året 2020 har bekræftet os i, hvor vigtigt vores arbejde er. Og i bredere forstand, hvor 
vigtigt det er, at det socialt engagerede civilsamfund har ordentlige arbejdsvilkår. For kun 
sådan kan vi løfte de samfundsopgaver, som ikke kan løses uden civilsamfundets hjælp. 

Rigtig god læselyst!

Thit AarisHøeg
Adm. direktør

Ulighed i samfundet har mange former og kom
mer til udtryk i mange forskellige sammenhænge. 
Og med coronaepidemien som en slags fremkal
dervæske blev 2020 et år, hvor uligheden trådte 
endnu tydeligere frem. 

Tag som eksempel den familie, der grundet dårlig 
– eller så godt som ingen – økonomi, bor tæt 
sammen i en lille lejlighed på tværs af generatio
ner, og hvor familiemedlemmerne derfor ikke har 
mulighed for at holde sig isolerede, som sund
hedsmyndighederne anbefaler. 

Eller tag børnefamilien, der pludselig skal indstille 
sig på digital hjemmeundervisning, men kun har 
råd til én computer, som hjemmets tre børn må 
dele. Der kan man i familien blive nødt til at vælge, 
hvem der skal have det privilegium at kunne følge 
den daglige undervisning. 

Hér kan man tale om konkret ulighed, som ikke  
er til at overse. 

"Året 2020 har  
bekræftet os i, hvor 

vigtigt vores arbejde 
er. Og i bredere  

forstand, hvor vigtigt 
det er, at det socialt 

engagerede civilsam-
fund har ordentlige 

arbejdsvilkår."
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FN’s verdensmål er en integreret del af aktiviteterne i Fonden  
for Socialt Ansvar. I 2021 vil vi styrke implementeringen,  
og vi vil måle på, hvordan vi direkte og indirekte bidrager til at  
opfylde de enkelte verdensmål og underliggende delmål,  
der knytter sig til vores arbejde. Herunder kan man læse, hvilke  
af vores initiativer der arbejder med de forskellige verdensmål.

Verdensmål

  baba
  Bydelsmødre
  En Håndsrækning
  Fonden for Socialt Ansvar

  baba
  Bydelsmødre
  Fonden for Socialt Ansvar
  LifeMap
  Mind the Democracy
  Positive læringsmiljøer i familien 
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Fonden for Socialt Ansvar er et af de ekstra tandhjul i  
samfundet, der hjælper med at binde aktørerne i civil- 
samfundet og den offentlige og private sektor sammen. 

Som paraplyorganisation er vi et fællesskab for små og mellemstore organisationer, 
der ser en værdi i at samle deres indsatser og på den måde øge effekterne af det  
sociale frivillige arbejde. Man kan sige, at vi skaber et fællesskab om det sociale ansvar.

Vi sparer på administrationsudgifterne, men ikke på administrationen. For når vi som 
frivillige sociale organisationer slår os sammen, kan vi få mere for pengene. Vi løser 
administrative opgaver inden for økonomi, bogføring, regnskab og rapportering, HR 
og kommunikation. Og derudover deles vi flere organisationer om en række fælles
udgifter. Det sikrer effektivitet og et højt professionelt niveau, som letter den daglige 
drift og frigør kræfter til at fokusere på kerneopgaven: at hjælpe socialt udsatte 
grupper i samfundet.

Fonden for Socialt Ansvar  

har 4.000 frivillige i hele landet bl.a.  

fordelt på indsatserne Natteravnene, 

Bydelsmødre og baba.

Vi driver Netværk for  
Socialt Ansvar, der har 
65 store og små sociale 
frivilligorganisa tioner 
som medlemmer.

Når flere organisationer bor 
sammen, giver det synergier og 
videndeling, man ikke oplever, 
hvis man bor hver for sig. Derfor 
har vi indrettet os som et bofæl-
lesskab, hvor vi lige nu bor 11 
civil samfundsorganisationer un-
der samme tag. Og der kommer 
løbende flere til.

Vi styrker den sociale innovation

I 2016 gav Social og Indenrigsministeriet Fonden 
for Socialt Ansvar status af national aktør. Siden 
har vi haft til opgave at bidrage til at styrke den 
sociale innovation og infrastruktur på det frivillige 
sociale område. Det vil bl.a. sige, at vi udvikler nye 
metoder, styrker organiseringen af det frivillige 
sociale arbejde, faciliterer og bidrager med net
værk og indgår i innovative samarbejder.

Og i det hele taget sørger vi for at være i front, når 
det gælder arbejdet med social innovation og nye 
forretningsmodeller. I 2020 var vi således fødsels 
hjælpere for Fonden for Sociale Investeringer, 
der bygger på metoder udviklet af Bydelsmødre. 
Vores ambition er, at vi skal være en af de sociale 
frivilligorganisationer, der er stærkest på praksis 
erfaringer. Det er bl.a. her, vi kan bidrage med 
noget helt særligt.

Netværk for Socialt Ansvar

Vi driver også Netværk for Socialt Ansvar. Det er 
et netværk for ledere af små og mellemstore 
NGO’er på socialområdet, og der er i dag 65 
medlemmer. I Netværk for Socialt Ansvar afholder 
vi årligt en række netværksmøder, hvor medlem
merne kan mødes og få inspiration til det daglige 
arbejde i deres egne organisationer. 

Formålet med netværket er at styrke sammen
holdet på det frivillige sociale område og dermed 
styrke civilsamfundets stemme og indflydelse i 
samfundet. Desuden giver Netværk for Socialt 
Ansvar frivillige sociale organisationer mulighed 
for at sparre, erfaringsudveksle og lære hinanden 
bedre at kende. Det skaber grundlag for tættere 
samarbejder, og når vi arbejder sammen, kan vi 
opnå mere, end vi kan hver for sig.

Vi skaber et fællesskab 
om det sociale ansvar 4000 

frivillige

EN STOR TAK FOR 
SAMARBEJDET TIL

Lauritzen Fonden

OAK Foundation Denmark

Socialstyrelsen
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I Fonden for Socialt Ansvar lægger vi en stor indsats i at  
støtte innovation og udvikling på det frivillige sociale område. 
Blandt andet tilbyder vi et Rugekasseforløb henvendt til mindre, 
nytænkende frivillige sociale indsatser, som har en god idé,  
der er moden til at blive udviklet og gjort bæredygtig.

I Rugekassen tilbyder vi strukturerede udviklingsforløb med 
sparring og rådgivning, som målrettes efter de konkrete behov  
hos den enkelte indsats. 

Rugekasseforløbet sigter mod at styrke frivillige sociale indsatser, 
der har potentiale til at blive skaleret til landsdækkende indsatser. 
Vi har både korte sparringsforløb og længere mere omfattende for
løb, der henvender sig til organisationer, der ønsker at blive optaget 
som indsats under Fonden for Socialt Ansvars paraplystruktur.

Rugekasseforløbet har bl.a. fokus på:

•  Udvikling af idé, koncept og metoder til skalerbar ”social franchise”
• Organisering og implementering
• Finansiering og budgetlægning
• Kommunikation
• Evaluering af indsats og dokumentation af resultater

Rugekassen – fra god idé  
til bæredygtigt koncept

For at blive optaget i et rugekasseforløb 

skal organisationen:

• Være frivilligdrevet

• Bygge på et koncept, der kan skaleres

•  Være gearet til samarbejder med både 

det offentlige og private

•  Se et potentiale i at kunne blive del af 

Fonden for Socialt Ansvar på linje med 

fondens øvrige initiativer 2 Timer om Ugen

I 2020 har vi gennemført rugekasse- 

forløb med 2 Timer om Ugen, hvor der er 

arbejdet med organisationens koncept, 

organisering og forretningsplan. 

2 Timer om Ugen er en frivilligorganisa-

tion, der skaber gode rammer for samvær 

mellem børn med flersproget baggrund 

og voksne frivillige. Indsatsen skal hjælpe 

børn i førskolealderen, der har gavn af 

et sprogligt, kulturelt og socialt løft, før 

de begynder i skole. Når kendskabet og 

for troligheden til sproget øges, baner det 

vejen for den gode skolestart, der er vigtig 

for barnets videre skolegang – og senere 

for fastholdelsen af en ungdomsuddan-

nelse.

Rugekasseforløbet sigter  
mod at styrke frivillige sociale 

indsatser, der har potentiale  
til at blive skaleret til 

landsdækkende indsatser



Baba er med til at bringe fædre på 
banen, så de bliver stærke rolle
modeller for deres børn og tager 
ansvar i lokalsamfundet og i samar
bejdet med skolen og kommunen.

At det er vigtigt med aktive fædre, 
er kortlagt gennem flere undersø
gelser som fundamentalt for børns 
mulighed for at klare sig godt i 
livet. Uden en aktiv far og en god 
rollemodel i barndommen forstærkes ulighederne 
i børnenes muligheder, når de vokser op. Og 
desuden er der større risiko for dårlig trivsel og for, 
at den unge ikke får en uddannelse – eller ender  
i kriminalitet og radikalisering. 

Den slags uligheder bidrager de stærke babafællesskaber 
til at dæmme op for, når de klæder fædrene på til at skabe 
forandring hos dem selv, for derefter at skabe forandring hos 
andre.

Brobyggere mellem familier og systemet

De babafrivilliges arbejde gør dem til brobyggere mellem  
familierne og systemet. De samarbejder med skoler, daginsti
tutioner og kommuner for at styrke de kommunale medarbej
deres viden og forudsætninger for i højere grad at inddrage 
fædrene som modtagere af de kommunale tilbud og løsninger. 

Gennem de seks år, baba har eksisteret, er indsatsen blevet en central hjælp 
for myndighederne i lokalområderne. Og en afgørende systemunderstøttende 
ressource for bedre integration af etniske minoritetsfamilier og styrkelse af 
familiernes og børnenes lige muligheder. 

baba bringer 

BABA-FRIVILLIG

”Jeg har boet i  
Danmark i 22 år,  
og i baba er det  

første gang, jeg har 
følt mig velkommen  

i et fællesskab” 

Fædre, særligt hvis de har etnisk minoritetsbaggrund, ses  
sjældent som ressourcepersoner i familien, og mange er ikke  
aktivt til stede i deres børns liv. De vil gerne, og de har ressour-
cerne, men de har brug for støtte til at få sat ressourcerne i spil. 
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fædre på banen

To store udviklingsprojekter i 2020

Baba afsluttede to fondsstøttede udviklingspro
jekter i 2020. Det ene, støttet af VELUX FONDEN, 
har handlet om at udvikle en model for stærke  
og rumme lige babafællesskaber. 

Her er et af resultaterne en manual til frivillige  
og samarbejds partnere, som beskriver og under
støtter, hvordan man kan opbygge og forankre 
bæredygtige lokale fællesskaber for fædre i 
udsatte bolig områder. Det andet projekt er støt
tet af Tryg Fonden og har haft til formål at skalere 
babaindsatsen, så den i dag når ud til endnu flere 
områder og tiltrækker endnu flere frivillige.
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baba har 

180 frivillige

EN STOR TAK FOR SAMARBEJDET TIL

TrygFonden

Velux Fonden 

Liljeborgfonden

Ole Kirk's fond

Styrelsen for International  
Rekruttering og Integration

Kommuner, boligsociale  
helhedsplaner og boligselskaber



1 2     •     B A B A

Peer-2-peer-indsats 

Baba opbygger lokale fællesskaber af fædre,  

som bliver ressourcepersoner både i deres familier 

og i deres lokalområder. Gennem frivilliges  

peer-2-peer-indsats bliver flere fædre klar over, 

hvor vigtig en rolle de spiller i deres børns liv.  

Både i hjemmet og i samspillet med samfundet. 

Baba er til stede i

9 kommuner & 
12 områder
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En del af den kommunale  
corona-indsats

Under corona har baba-frivillige haft en vigtig rolle i 
at sikre lige i adgang til myndighedernes information.

Med corona blev digitale kompetencer for alvor en nødvendighed. Baba har derfor 
arbejdet målrettet med at opkvalificere og understøtte de frivillige babafædres  
kompetencer, så de kan være digitale ressourcepersoner i deres lokalområder.

Takket være de frivilliges store netværk har baba kunnet hjælpe kommunerne  
med at nå de borgere, som kan være særligt udsatte, fordi de ikke har tilstrækkelige  
danskkundskaber til at forstå sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

I nedlukningens første ni dage, delte babafrivillige coronainformation ud til  
15.000 beboere i udsatte boligområder. Og indsatsen fortsatte resten af året,  
som epidemien udviklede sig.

Baba-frivillige  
taler tilsammen 

42 sprog
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Fællesskabsprisen gives til mennesker og  
projekt er, der gør en ekstraordinær forskel for  
at styrke fællesskabet. Derfor er vi enormt stolte 
af, at Fællesskabsprisen blev tildelt baba i 2020.

I baba er det fællesskabet mellem fædrene, der 
er rammerne for den enkelt fars forandring. Det 
er i fællesskabet, fædrene mødes med støtte og 
erfaringsudvikling, og det er i fælles skabet,  

Fællesskabsprisen er indstiftet i 2014 i 

samarbejde med daværende beskæfti-

gelsesminister Mette Frederiksen og en 

række store danske organisationer, virk-

somheder og uddannelsesinstitutioner. 

de udvikler sig selv og deres farrolle.

Tak til alle, som har bidraget til udvikling og  
styrkelsen af babafællesskabet. En særlig tak til 
VELUX FONDEN og TrygFonden, som over de 
seneste to år har støttet baba i at udvikle stærke  
og rummelige fællesskaber samt gjort det muligt  
at udbrede baba til flere områder og få endnu  
flere frivillige med ombord.

Fællesskabsprisen
gik i 2020 til baba

Kronprinsparrets Sociale Pris, 2019
Til Bydelsmødre

LIVIA prisen, 2019
Til Baba 

Dialogprisen, 2019
Til Bydelsmødre 

Finn Nørgaard Prisen, 2019
Til Baba og Bydelsmødre

Venstres Frihedspris, 2018
Til Natteravnene

Tidligere priser til indsatser  
under Fonden for Socialt Ansvar 
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"Jeg beundrer jer særligt, fordi I er afgørende  
for fundamentet for vores tillidsbaserede  
samfund. Det kan, alt andet lige, noget mere  
end den individuelle præstation"
PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL,  
BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTER,  
SOM OVERRAKTE PRISEN TIL BABA



Mind the Democracy!

Når mange føler sig udenfor demokratiet, mindsker 
det den sociale sammenhængskraft og øger risi
koen for parallelsamfund. I Mind the Democracy 
arbejder vi for at fremme den demokratisk dan
nelse og giver derved en nøgle til deltagelse i 
samfundet, der rækker ud over et kryds på en 
stemmeseddel. 

Demokratiuddannelse i Gadehøjskolen

Formålet med Mind the Democracy er at give vi

den, kompetencer og lyst til i højere grad at engagere sig som aktiv medbor
ger i samfundet. Det gør vi ved at uddanne frivillige ”demokratiinspiratorer”.

Uddannelsen foregår i såkaldte Gadehøjskoler, hvor deltagerne får en grund
læggende forståelse for demokratiets rødder, værdier og normer. Fra Sokrates 
til Hal Kock. Det er baggrundsviden, som deltagerne ofte har savnet, men 
aldrig har haft anledning til at lære. De oplever, at Gadehøjskolen er med til  
at knække koden til demokratiske processer og gøre abstrakte spilleregler 
mere håndgribelige. Det styrker tilliden til demokratiet og mindsker uligheden  
i vores samfund.

Alt for mange føler sig ikke rustet til at deltage i demokratiet.  
Det kan have store negative konsekvenser for den enkelte og  
føre til social usikkerhed og isolation fra det store fællesskab. 
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Medskabelse af demokratiet

Efter uddannelsen bliver demokratiinspiratorerne 
aktive medskabere af den demokratiske udvik
ling, når de planlægger og gennemfører Gade
højskoler for deres egne netværk. Her oplever 
deltagerne, at de metoder og øvelser, de har  
med fra uddannelsen, kan åbne op for samtaler 
om dilemmaer og tabuer, som ikke tidligere er 
blevet italesat, fx spørgsmål om politik, ligestilling 
og familieforhold. 
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EN STOR TAK FOR  
SAMARBEJDET TIL

Udlændige- og  
integrationsministeriet

MAIS,  DEMOKRATI-INSPIRATOR I  HOLSTEBRO

"Det handler ikke kun  
om demokrati, det  
handler om vores livsmåde,  
hvordan vi møder andre,  
og hvordan vi forstår  
forskellige situationer"

Siden projektets 

start i 2019 har 

240 deltaget  
på Gadehøjskoler. 

81 % af deltagerne  

oplever at have 

fået ny viden om 

det danske demokrati,  

medborgerskab  

og ligestilling.



Nattelivet kan være hårdt. Alkohol, stoffer og vold er en sprængfarlig cocktail, 
og mens størstedelen af de unge har det sjovt og passer på hinanden, er der 
også en ulighed i nattelivet, hvor mange oplever at føle sig udsatte, isolerede 
eller utrygge. 

Derfor er der brug for Natteravnene, der med voksen tilstedeværelse, ansvar
lighed, engagement og omsorg er med til at gøre nattelivet trygt for alle.

Et år med corona i nattelivet

Corona satte for en periode en brat stopper for unges natteliv på diskoteker, 
klubber og barer, og 2020 blev året, hvor de unge og festerne flyttede ud i 
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Natteravnene
Unges færden i nattelivet skal være tryg og  
præget af livsglæde, trivsel og gode fællesskaber.
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det offentlige rum. Dermed blev behovet for  
frivillige Natteravne større end nogensinde. 

Fællesskabslinjen

Corona betød også, at Natteravnene måtte lave 
nye tiltag og omstille sig for at kunne bidrage 
bedst muligt og udvise samfundssind i en krisetid.

Da Danmark lukkede ned i midten af marts, luk
kede Natteravnene ligesom andre foreningsaktivi
teter også ned. Natteravnene havde dog et ønske 
om stadig at gøre en forskel og lancerede derfor 
Fællesskabslinjen. Den er et tilbud til dem, der føler 
sig ramt af ensomhed eller bekymringer og gerne 
vil ringes op og tale med en frivillig, der giver tid 
og opmærksomhed.

Natteravnene er vant til at tale med alle om løst 
og fast, når de er på gaden, og Fællesskabs

Spritservietter  
til at holde 
smitten nede

I samarbejde med Rigspoli-

tiet fik Natteravnene produ-

ceret 10.000 sprit servietter, som kunne deles 

ud til unge i nattelivet. På den måde hjalp vi unge med 

at holde fast i de gode corona- vaner og holde smitten 

nede i nattelivet. 

Spritservietterne blev især delt ud hen over sommer-

ferien af Natte ravne-foreninger i Odense, Skagen, 

Langeland og Roskilde.

Fællesskabslinjen er blevet  
taget godt imod og får  
stor opmærksomhed på  
sociale medier. 

FÆLLESSKABSLINJEN



UNG FRA ODENSE

”Hvor er det fedt,  
at der er nogen,  

der tænker på os”
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linjen er en naturlig forlængelse af arbejdet for at 
skabe tryghed og omsorg. Mere end 60 frivillige 
Natteravne har meldt sig som frivillige til Fælles
skabslinjen.

Fællesskabslinjen er blevet taget godt imod og får 
bl.a. stor opmærksomhed på sociale medier. Godt 
100.000 har set Facebookopslagene, siden initia 
tivet blev lanceret, og flere end 1.000 har givet et 
like. Tilbuddet om Fællesskabslinjen er således 
kommet ud til rigtig mange. 

Fællesskabslinjen lukkede i starten af juni, da 
samfundet lige så stille åbnede.

Stor tilgang til Natteravnene i 2020 

Natteravnene mærkede i 2020 en stor tilstrøm
ning af nye frivillige i hele landet. Særligt hen over 
sommeren var der mange, der meldte sig, og ved 
udgangen af året er der i alt godt 3.200 Natte 
ravne tilknyttet foreninger over hele landet. Det 
styrker de lokale foreninger, som bliver stærke 
stemmer i lokal samfundet, der hjælper til at finde 
løsninger, der giver tryghed for både unge og 
ældre i nattelivet.
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En anderledes J-dag 
Flere end 100  
Natteravne-foreninger 
var på gaden på J-dag. 
J-dag afvikles i samar-
bejde med Tuborg, og 
er en stor tradition hos 
Natteravnene. Normalt 
uddeles nissehuer og 
bolsjer, men i år blev der 
uddelt spritservietter  
og mundbind.

EN STOR TAK FOR  
SAMARBEJDET TIL

Tuborgfondet



Unge Ravne er et fællesskab af frivillige mellem  

20 og 30 år, der er til stede i nattelivet. Her 

skaber de tryghed og hjælper andre unge uden 

løftede pegefingre – både i det offentlige rum  

og på klubber og barer, hvor der festes. 

Et fællesskab med to formål

Unge Ravne gør en forskel for de unge i natteli-

vet, og er i sig selv også et stærkt fællesskab for 

unge, der er i risiko for at blive ramt af ensomhed. 

De frivillige er typisk under uddannelse, på sab-

batår eller jobsøgende. De kan være nytilflyttet 

til byen og have brug for at være del af et fæl-

lesskab, hvor man kommer ud i bylivet sammen 

med andre unge. I 2020 har unge været særligt 

hårdt ramt under coronaepidemien, hvor bl.a. 

undervisningen på flere uddannelsesinstitutioner 
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Det er god stil  
at være Ung Ravn

Unge Ravne udspringer af Natte ravnene, 
og i 2020 blev de unge frivillige for  

alvor en del af det københavnske natteliv.  
Og nu er de også kommet til Aarhus.

er omlagt til online-undervisning, og hvor sports- 

og fritidsaktiviteter er sat på hold. Det gav mange 

unge en følelse af isolation og gav øget risiko for 

eksklusion. 

For mange af de frivillige er Unge Ravne derfor et 

vigtigt socialt fælles skab, hvor de oplever, at der 

er plads til alle, og hvor de kan mødes omkring 

sociale arrangementer, uddannelse og rekrutte-

ring af nye Unge Ravne. Samtidig med at de som 

jævnaldrende og omsorgsfulde støtter for andre 

unge er med til at gøre nattelivet trygt og inklu-

derende.

Fællesskabet vokser

Unge Ravne er et forholdsvis nyt initiativ, og i 

samarbejde med Tuborgfondet arbejder vi på  

at styrke indsatsen, så fællesskabet kan brede 

sig på tværs af landet. I 2020 resulterede det i  

en stor stigning i interessen, så der nu også er 

etableret en Aarhus-afdeling og sket mere end  

en fordobling af antallet af frivillige.

Unge Ravne i Aarhus-teamet var på gaden første 

gang i november, hvor der blev taget rigtig godt 

imod dem. Unge Ravne fra København var med 

til at starte afdelingen i Aarhus, og i den første tid 

vil de have et ekstra fokus på at dele erfaringer 

og oplevelser, så de nye frivillige får den bedst 

mulige start. 
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Tuborgfondet

Danske Restauranter  
og Caféer

I 2020 indgik Unge Ravne  

aftale med Danske  

Restauranter og Caféer  

og 35 københavnske  

natklubber, der nu er en  

del af Unge Ravnes  

rute i nattelivet.



Med appen LifeMap i hånden kan de forholde sig til 
andre unge i samme situation, få tid til eftertanke og 
vælge den vejledning, de synes passer bedst.

LifeMap er målrettet unge på gymnasieuddannelserne, 
som er i mistrivsel eller udenforskab, og i appen er det 
unge, der fortæller om deres erfaringer med problemer 
som fx stress, ensomhed, gaming og jagten på likes 
på sociale medier. Med LifeMap får unge støtte til at 
reflektere over deres egen situation og finde en vej til fx 
at bede om hjælp, før problemerne bliver for store.

I 2020 gennemførte vi bl.a. events på gymnasier for 
at gøre opmærksom på appen, hvilket resulterede 
i flere end 100 nye downloads. Her var tilbagemel
dingen fra de unge, at de ser appen som et smart 
selvhjælpsværktøj, som de har til rådighed på deres 
telefon 24 timer i døgnet.

LifeMap – en app  
for gymnasieunge 

Mange unge føler det overvældende 
at tage hul på de problemstillinger, 
de møder i deres liv. De føler, det  
kan være svært at bede om hjælp, 
fordi problemerne ofte opleves som 
diffuse og svære at sætte ord på.
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Når jeg oplever tidspres og stress

Når jeg påvirkes af sociale medier og kravene til det perfekte liv

Når jeg oplever ubalance mellem skole, job, fritid og venner

Når jeg har meget fravær

Når jeg har tanker om at droppe ud

Når jeg oplever forventningspres

Når jeg oplever mistrivsel i klassen

Når jeg oplever mobning

Når jeg føler mig alene og ensom

Når jeg oplever, at gaming går ud over skolen

Når jeg vil tage en vigtig samtale med mine forældre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

LifeMap har 11 temaer
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Udlændinge- og  
integrationsministeriet

Københavns Kommune

LifeMap-appen 

er gratis og kan 

downloades til 

alle smartphones.
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Bydelsmødre styrker 
medborgerskabet

B Y D E L S M Ø D R E     •     2 7

Bydelsmødre er et landsdækkende fællesskab  
for kvinder, der hjælper med at bekæmpe og fore
bygge den ulighed, som ofte kan ramme kvinder, 
der lever et isoleret liv uden den nødvendige viden 
om det samfund, der omgiver dem. Ved at bryde 
kvindernes isolation og ved at støtte og motivere 
dem til at blive stærke mødre og aktive samfunds
borgere, løfter bydelsmødrene 
således en vigtig samfundsop
gave, der også giver øget trivsel 
for de børn, der også rammes, 
når forældrene isoleres. 

Bydelsmødreindsatsen er 
stærkt funderet på en anerkend 
else af kvinderne som ressource 
stærke borgere. Gennem en 
peertopeertilgang, hvor kvin
derne støtter og hjælper hinan
den, samtidig med at de selv får 
støtte og hjælp, viser kvinderne, 
at de er en vigtig samfundsressource til at skabe 
god integration og stærke lokalsamfund. Bydels
mødre har eksisteret siden 2011 og består i dag af 
flere end 900 frivillige fordelt på 56 frivilliggrup
per rundt om i landet. 

Aktivt medborgerskab og forebyggelse af 
parallelsamfund

Bydelsmødre tager udgangspunkt i det frivillige 
lokale engagement, hvor kvinderne både får 
mulighed for at dele og lære af hinandens erfa
ringer og får en formel Bydelsmødreuddannelse, 
hvor diplomet overrækkes af borgmesteren i den 
pågældende kommune. I 2020 blev der uddannet 
ni nye hold Bydelsmødre. Med afsæt i et ideal 
om aktivt medborgerskab er Bydelsmødrene 

rollemodeller for deres børn og andre kvinder, og 
er med til at forebygge parallelsamfund og nega
tiv social kontrol. Bydelsmødre er dermed et vigtigt 
link mellem det omkringliggende samfund og en 
gruppe isolerede kvinder med etnisk minoritets
baggrund, som er svære for myndighederne at  
nå ud til.

Hjælper andre mødre med at 
gribe samfundets muligheder 

Bydelsmødre har ofte selv er
faring med, hvad det vil sige at 
være ny i et samfund. Derfor har 
de stor erfaring med at forstå og 
oversætte de samfundskoder 
og forventninger, der gælder 
i et nyt hjemland. Bydelsmød
reindsatsen er med til at styrke 
bl.a. dansksprogkompetencer, og 
give adgang til sociale og fag
lige fællesskaber samt opbygge 

hverdagsviden om forældre rollen og forældrean
svar. Derved hjælper Bydelsmødre både de etniske 
minoritetskvinder og samfundet til mere deltagelse 
og social sammenhængskraft med det udgangs
punkt, at alle ressourcer skal i spil – ikke mindst for 
børnenes skyld. 

Det personlige fundament bygges op

Bydelsmødrene uddannes efter princippet ’hjælp 
til selvhjælp’. De undervises af lokale fagpersoner, 
og der etableres et lokalt fagligt netværk omkring 
Bydelsmødrene. Ved at opbygge kvindernes 
personlige fundament styrkes deres muligheder 
for at skabe et godt familieliv, samtidig med at de 
bliver motiveret til aktivt at bidrage til løsninger på 
integrationsudfordringer i samfundet. 

Bydelsmødre  
har ofte selv  

erfaring med, 
hvad det vil sige 

at være ny i  
et samfund
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Bydelsmødre forebygger 
negativ social kontrol

I 2020 blev 42 Bydelsmødre uddan-

net i at hjælpe mod negativ social 

kontrol.

Negativ social kontrol er en kompleks 

problemstilling, som udspiller sig på 

mange forskellige måder. Bydels- 

mødrene tager udgangspunkt i fæl-

lesskabet, hvor mødrene udfordrer 

hinanden, lærer af hinanden og efter-

følgende bakker hinanden op, når nye 

handlinger afprøves. 

Bydelsmødrene klædes på til at bære 

diskussioner om negativ social kontrol 

ud i deres lokalsamfund og bidrager 

dermed til at nedbryde myter og 

fordomme og bane vejen for nye 

forståelser mellem børn og forældre 

og i lokalområdet.

At blive en del af Bydelsmødre 
gør en stor forskel

99 % føler, at de er blevet en del af et fællesskab

87 % er blevet mere sikre i at tale dansk

97 % har fået bedre overblik over kommunen  
og hvor man kan henvende sig for at få hjælp

96 % har fået mere viden om ligestilling i familien 

91 % har fået mere viden om forskelsbehandling  
af drenge og piger og negative konsekvenser ved det

Det er ikke ny viden, at der er ulighed i sundhed i Danmark, men 
coronakrisen har sat en streg under problemets størrelse. Ikke mindst, 
når det gælder isolerede etniske minoritetsgruppers adgang til viden 
om myndighedernes sundhedsanbefalinger.

Under coronaepidemien har frivillige Bydelsmødre været en vigtig 
samarbejdspartner for Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration og kommunerne ved at skabe kontakt 
til isolerede familier og udbrede information om retningslinjer og 
anbefal inger. Derudover er viden om målgruppens udfordringer  
med at implementere coronaanbefalinger båret tilbage til myndig
hederne, så de har kunne udarbejde informationsmaterialer.

Opkvalificering af digitale kompetencer 

Bydelsmødre har gennem flere år arbejdet  
med at opkvalificere udsatte kvinders digi
tale kompetencer og tryghed ved offentlige 
digitale løsninger. Med corona blev behovet 
særlig stort, og det har derfor været et vigtigt 
indsatsområde i 2020. 

For mange etniske minoritetsmødre i sårbare  
familier var det en stor udfordring pludselig at 
skulle hjælpe med børnenes onlineundervis
ning. De henvendte sig i høj grad til Bydels
mødrene, der opfattes som en vigtig lokal 
ressource, hvor man under trygge forhold og 
på ens eget modersmål kan få støtte og hjælp.

Bydelsmødre  
bidrager til at skabe 
lighed i sundhed
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Velux Fonden

Bikubenfonden 

Ole Kirk's fond

TrygFonden

Liljeborgfonden

Udlændinge- og  
integrationsministeriet

Kommuner, boligsociale  
helhedsplaner og boligselskaber.



Hvad gør man, når man skal på lejrskole og mangler  
gummistøvler? Hvis man mangler en cykel, eller 
der er slidt huller i skoletasken? Hvad gør man, når 
hele landet pludselig omstiller til onlineunder
visning og sofaskole, og man på ingen måde har 
råd til den computer, der skal til, for at alle børn i 
familien har adgang til deres uddannelse? 

Alt for mange familier i Danmark lever i pressede 
økonomiske situationer, der begrænser børnenes 
trivsel og muligheder for at indgå i fællesskaber 
på lige fod med deres venner. Derfor har vi været 
enormt glade for samarbejdet om En Håndsræk
ning, hvor Egmont Fonden har givet os mulighed for 
i samarbejde med frivillige i baba og Bydelsmødre 
at give direkte økonomisk støtte til udsatte familier. 

Støtten skal hjælpe børnene og går til fx skoleud
styr og fritidsaktiviteter. Dermed er den et vigtigt 
bidrag til at sikre børnenes læring og trivsel.

Vi har samarbejdet med Egmont Fonden om  
En Håndsrækning siden 2019. I 2020 søgte 77 % 
af familierne om støtte til ITudstyr og computere 
til et eller flere børn i familien. I alt 642 børn fra 
247 familier fik støtte. Det er en stigning på over 
200 % i forhold til sidste år og et alarmerende 
højt tal, der viser behovets størrelse. Ligesom det 
viser, at udsatte familier udfordres i særlig grad, 
når skolen rykker online. 
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En Håndsrækning
Med støtte fra Egmont Fonden giver vi udsatte familier en  
økonomisk håndsrækning, som sikrer, at børnene kan deltage  
i børne- og ungdomslivet på lige vilkår med deres venner.
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Egmont Fonden

I 2020 søgte 77 % af  
familierne om støtte til  
IT-udstyr og computere  
til et eller flere børn i  
familien. I alt 642 børn  
fra 247 familier fik støtte.



Det kalder først og fremmest på, at vi skal gøre en 
indsats for at sikre, at alle børn har lige muligheder 
for at lære.

I metodeudviklingsprojektet Positive Lærings 
miljøer i Familien, der er støttet af Den A.P. Møller
ske Støttefond, arbejder vi på at udligne ulighe
den ved at understøtte forældres muligheder for  
at spille en aktiv rolle i deres børns læring. 

Vi udvikler og afprøver metoder, som kan  
hjælpe forældrene til at involvere og engagere  
sig i børnenes skolegang. Og dermed kan  
projektet have afgørende indflydelse på at  
bryde den negative sociale arv. 

Det er forældrene selv, der identificerer udfor
dringerne i deres familier og afdækker, hvad de 

Positive læringsmiljøer  
i familien
Et af de helt store håndtag, der skal trækkes i, når vi som samfund 
skal forebygge og nedbryde social ulighed, er at give næste generation 
muligheder for at deltage i både uddannelse og arbejdsliv. 
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Den A. P. Møllerske  
Støttefond
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kan gøre og har brug for i forhold til at kunne skabe 
forandringer. Forløbet er et trainthetrainerforløb, 
hvor forældrene samtidig bliver klædt på til at kunne 
række ud til andre forældre omkring dem. Desuden 
tilknyttes lærere og pædagogstuderende, som sup
plerer med deres faglighed på frivillig basis.

MOR, DER DELTAGER I  FORLØBET

"Jeg får nye redskaber til 
at støtte mine børn i deres 
skolegang og kan tale med 
de andre forældre om det, 
der kan være svært"



Finansiering

59 % 
Private donationer 
og fondsbevillinger

41 % 
Offentlige donationer

26 % 
Natteravnene

26 % 
Baba

37 % 
Bydelsmødre

Sådan blev vi finansieret

... og her har vi  
anvendt midlerne

11 % 

Rugekasse, social  
innovation og netværk
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Bestyrelsen

Jørgen Meyer

Politidirektør i  
Syd og Sønder 
jyllands Politi

Natasha Friis 
Saxberg

Adm. direktør
ITbranchen

Thor  
Jørgensen 

Executive Vice 
President
Kædedirektør  
i Føtex.  
Salling Group

Karen
Ellemann 

MF, 
Venstre

Kurt Bardeleben
Formand

Partner, advokat (H)
SIRIUS advokater

Anne-Marie  
Skov

Bestyrelses 
formand i 
Tuborgfondet

Søren Kaare - 
Andersen

Direktør 
Bikubenfonden
(Udtrådt af 
bestyrelsen 
pr. 1. oktober 
2020)



Fonde
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Virksomheder
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Tak til vores  
samarbejdspartnere i 2020

Kommuner
Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Bornholms Regionskommune
Brønderslev Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikshavn Kommune
Gladsaxe Kommune
Helsingør Kommune
Herning Kommune
Hobro Kommune
Holbæk Kommune
Holstebro Kommune
HøjeTaastrup Kommune
Ikast Kommune
Ishøj Kommune
Kokkedal Kommune
Københavns Kommune
Nykøbing Falster Kommune
Nørresundby Kommune
Odense Kommune
Randers Kommune
RingkøbingSkjern Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune

Rødovre Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Slagelse Kommune
Sønderborg Kommune 
Vejle Kommune
Viborg Kommune
Vordingborg Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune

Styrelser og ministerier
Digitaliseringsstyrelsen 
Socialstyrelsen 
Social og Indenrigsministeriet
Styrelsen for international rekruttering og integration
Udlændinge og Integrationsministeriet

Helhedsplaner
Og til sidst ikke mindst en stor tak til de 34 helheds 
planer og boligselskaber, med hvem flere af vores 
indsatser har et tæt dagligt samarbejde.
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Vi har 
altid  overskud 

til andre

Vi tager 
ansvar

Vi er 
omsorgsfulde

Vi er 
engagerede



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


