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En stærkere platform
inden for fire
indsatsområder
Fonden for Socialt Ansvar er platform for
en række frivillige sociale indsatser, der på
forskellig vis hjælper udsatte og sårbare
mennesker.
Med vores nye strategi fokuserer vi på fire
overordnede indsatsområder for vores
frivilligindsatser, og vi vil på den måde øge
vores bidrag til at løse nogle af samfundets
væsentligste udfordringer.

Stærke
familier

VORES MÅL
At børn har et godt og trygt
børne- og ungeliv med
ansvarlige og engagerede
voksne
At børn har et solidt afsæt for
deres skole-, uddannelses- og
fritidsliv
At forældre klædes på til at
løfte deres forældrerolle og
-ansvar
At færre rammes af svær
ensomhed

Bedre
integration

Aktivt
medborgerskab

Trygt
ungdomsliv

VORES MÅL

VORES MÅL

VORES MÅL

At bygge bro mellem udsatte
etniske minoriteter og det
omkringliggende samfund

At alle oplever sig som del af
det demokratiske fællesskab
og kan deltage på lige fod

At unge har et trygt
ungdomsliv med adgang til
inkluderende fællesskaber

At udsatte etniske
minoriteter kommer i
uddannelse og arbejde

Et samfund med styrket social
sammenhængskraft gennem
ansvarligt medborgerskab

At udsatte unge får adgang
til at vælge det liv, de ønsker

At forebygge ekstremisme og
negativ social kontrol
At skabe fællesskaber på
tværs af sociale og kulturelle
forskelle

At færre unge rammes af
svær ensomhed

Natteravnene og Unge Ravne skaber tryghed for unge
i nattelivet. I øjenhøjde og uden løftede pegefingre
hjælper de unge med at feste ansvarligt og passe på
hinanden. Natteravnene forebygger vold og kriminalitet
og hjælper i natten, hvor unge kan være ekstra udsatte,
og de træder til, når der er brug for hjælp.

Indsatsområde for en mere
bæredygtig social infrastruktur
En vigtig del af det frivillige sociale arbejde i
Danmark sker takket være mindre og mellemstore frivillige organisationer.

Social
infrastruktur

I indsatsområdet Social infrastruktur arbejder
vi for at skabe stærke netværk på tværs af
sektoren, som kan kvalificere arbejdet med at
hjælpe udsatte og sårbare samt hjælpe organisationerne til bedre samarbejde.
Vi tilbyder mindre og mellemstore organisationer hjælp til bl.a. netværk, administration, IT,
kommunikation og bofællesskab. Organisationerne
kan også komme i vores rugekasse eller blive fuldt
optaget under Fonden for Socialt Ansvar.
Derved bidrager vi til en mere bæredygtig
sektor, der understøtter dem, som arbejder for
at hjælpe andre.

VORES MÅL
At styrke samspillet og samarbejdet
på det frivillige sociale område
mellem det private erhvervsliv, det
offentlige og civilsamfundet
At styrke infrastrukturen og dermed
bæredygtigheden i den frivillige
sociale sektor

Indsatserne Bydelsmødre og Baba styrker kvinder og mænd
i udsatte boligområder, så de bliver ressourcepersoner i deres
familie og lokalområde. De frivillige er samtidig vigtige
brobyggere mellem familier og institutioner og myndigheder.

Verdensmål
Verdensmålene er omdrejningspunkt
for vores arbejde, og i strategiperioden
sætter vi fokus på otte verdensmål,
hvor vi med vores indsatser kan gøre
en direkte forskel.

Dokumentation
Det er en vigtig del af det sociale arbejde, at vi kan synliggøre den forskel, vi gør.
Derfor sætter vi med den nye strategi ekstra fokus på dokumentation og på at
indsamle viden om effekterne af vores indsatser.
Det gør, at vi løbende styrker indsatserne, så de bliver endnu bedre. Sådan at vi
bidrager med viden til sektoren og kan være en endnu bedre samarbejdspartner for
myndigheder, fonde, erhvervsliv og andre organisationer.

Indsatsen 2 Timer om Ugen støtter flersprogede børn
i alderen 3-8 år sprogligt, kulturelt og socialt, og har
som mål, at børnene kommer godt gennem sprogvurderingen før skolestart.

Værdier
Vi er socialt ansvarlige
Vi er engagerede
Vi er professionelle
Vi er innovative

Vision

Mission

Fonden for Socialt Ansvar er
anerkendt national platform,
infrastrukturbygger og samarbejdspartner på området for frivillige
sociale indsatser i Danmark.

Fonden for Socialt Ansvar skaber,
udvikler og driver frivillige sociale
indsatser, der hjælper sårbare og
udsatte familier, børn og unge, og
styrker det frivillige Danmark.

Vi skaber fællesskab
om socialt ansvar

