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SOCIAL INFRASTRUKTUR • BEDRE INTEGRATION • STÆRKE FAMILIER 

AKTIVT MEDBORGERSKAB • TRYGT UNGDOMSLIV



Vores verdensmål

Vores sociale arbejde bidrager til opfyldelsen af en række af  
FN’s verdensmål. Vi har særligt fokus på følgende konkrete delmål 
inden for de verdensmål, hvor vi skaber en direkte effekt.

VERDENSMÅL 3

• Bedre sundhed hos 
mænd og udsatte etniske 
minoritetsmiljøer

• Mere tryghed og ansvarligt 
alkoholforbrug hos unge

• Øget mental sundhed og trivsel 
for børn, unge, forældre og 
etniske minoriteter

VERDENSMÅL 4

• Bedre forudsætninger for 
udvikling og læring for 
flersprogede børn

• Skabe positive lærings - 
miljøer i udsatte familier

• Øget viden om rettigheder, 
muligheder og pligter i det 
danske samfund for udsatte 
grupper

VERDENSMÅL 5

• Bryde den sociale isolation  
for udsatte kvinder med  
etnisk minoritetsbaggrund

• Udvikling af udsatte 
fædres rolle i familien og 
lokalsamfundet

VERDENSMÅL 10

• Styrke den sociale lighed  
og mulighed for læring for 
udsatte børn

• Yde hjælp og støtte til  
udsatte børn i økonomisk 
trængte familier

• Styrke social inklusion  
og lighed samt modvirke 
diskrimination

VERDENSMÅL 11

• Forebyggelse af uro og 
kriminalitet i nattelivet

• Øge trygheden i byen

• Styrke trygheden og under-
støtte den krimi nalitets - 
 fore byg gende indsats i 
udsatte boligområder

• Skabe inkluderende 
lokalsamfund

VERDENSMÅL 12

• En mere bæredygtig 
organisation med fokus på 
forbrug og produktion

• Kombination af det  
sociale og det grønne

VERDENSMÅL 16

• Forebygge uro, kriminalitet 
og vold – skabe sikkerhed i 
nattelivet

• Modvirke negativ social 
kontrol, vold og radikalisering

• Aktivt medborgerskab, 
stærke fællesskaber og tillid til 
samfundets institutioner

VERDENSMÅL 17

• Styrke tværsektorielle 
samarbejder inden for  
det sociale område

• Styrke netværk omkring 
innovation og vidensdeling 
inden for den frivillige sektor

• Kapacitetsopbygning af  
frivillige sociale indsatser

Frivillighedens værdi

I frivillighedens verden er de mest værdifulde øjeblikke, når frivillige 
i fællesskab mødes og gør en forskel for andre. Ikke fordi det er 
noget, de skal eller bliver betalt for. Men fordi de brænder for at 
gøre en forskel og for at hjælpe både udsatte og samfundet.

Under covid-19 pandemien og nu under Ukranie-krisen har det været særlig 
tydeligt, hvordan civilsamfundsorganisationerne er uundværlige bro-
byggere og formidlere imellem det offentlige system og udsatte borgere. 
Det stærke, vedholdende engagement samt evnen til at bygge bro, yde 
krisehjælp, skabe dialog og formidle vigtig viden understreger gang på 
gang frivillighedens værdi.

I Fonden for Socialt Ansvar tilbyder vi små og mellemstore organisationer 
en rede, hvor vi igennem fælles administration og udveksling på tværs bli-
ver stærkere sammen, så vi bedre kan hjælpe de udsatte i vores samfund. 

Gennem de senere år er der sket en professionalisering og markedsgørelse 
af den frivillige sociale sektor. Det stiller store krav til organisationerne og 
kalder på langt mere samarbejde på tværs. Organisationerne skal have 
et professionelt back office samt en akademiseret tilgang til det frivillige 
arbejde, og herudover stilles der store krav til konstant innovation. I Fonden 
for Socialt Ansvar værner vi om og styrker værdien af de frivilliges arbejde 
ved at samle den sociale sektor og støtte lederne i de små og mellemstore 
organisationer til bedre at møde de voksende krav. 

Når vi samler de sociale organisationer omkring fælles mål og løsninger 
kan vi nemlig bedre understøtte myndighedernes sociale indsatser, give 
liv til fondenes katalytiske strategier – og bygge bro mellem de forskellige 
sektorer. Vi tror på, at en velkoordineret frivillig indsats giver mere værdi for 
alle parter. 

På de kommende sider kan du læse eksempler på, hvordan vi i Fonden for 
Socialt Ansvar tilbyder de små og mellemstore organisationer et fælles-
skab, hvor frivillighedens umiddelbare værdi fortsat er i fokus. Du kan også 
læse om vores nye strategi. Her har vi styrket vores fokus på en række 
samfundsudfordringer inden for følgende fem indsatsområder: Stærke 
familier, Trygt ungdomsliv, Bedre integration, Aktivt medborgerskab og 
Social infrastruktur. 

Jeg håber, at læsningen giver inspiration til, at endnu flere vil gå sammen 
med os om at løse de samfundsopgaver, der ligger forude.
 
Rigtig god læselyst!

Thit Aaris-Høeg
Adm. direktør

“Igennem de senere år er der 
sket en professionalisering 
og markedsgørelse af den 
frivillige sociale sektor, som 
stiller store krav til organisa-
tionerne og kalder på langt 
mere samarbejde på tværs. 
Organisationerne skal have 
et professionelt back office 
samt en akademiseret til-
gang til det frivillige arbejde 
og herudover stilles der store 
krav til konstant innovation.”

— Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i 

Fonden for Socialt Ansvar
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Vores fire indsatsområder  
for det frivillige arbejde
Fonden for Socialt Ansvar er en platform for flere frivillige sociale 
indsatser. Det er indsatser, hvor vores ca. 5.000 frivillige fra hele 
landet på forskellig vis hjælper udsatte og sårbare mennesker. I vores 
frivilligindsatser har vi fokus på fire overordnede indsatsområder, hvor 
vi bidrager til at løse nogle af samfundets væsentlige 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 ensomhed

Aktivt medborgerskab

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

 → At samfundet får styrket sin sociale 
sammenhængskraft gennem 
ansvarligt medborgerskab

Bedre integration

VORES MÅL:
 → At bygge bro mellem udsatte etniske 
minoriteter og det omkringliggende samfund

 → At udsatte etniske minoriteter kommer i 
uddannelse og arbejde

 → At forebygge ekstremisme og  
negativ social kontrol

 → At skabe fællesskaber på tværs af  
sociale og kulturelle forskelle

Trygt ungdomsliv

VORES MÅL:
 → At unge har et trygt ungdomsliv med 
adgang til inkluderende fællesskaber

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

 → At færre unge rammes af ensomhed

“På tværs af det frivillige sociale område 
skal vi blive bedre til at mødes om de mål, 
vi har tilfælles. Vi har stillet os selv den 
opgave at bidrage til en mere bæredygtig 
sektor for de organisationer, der hjælper 
samfundets svageste og mest sårbare”

– Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar

VORES INDSATSOMRÅDE FOR EN BÆREDYGTIG SOCIAL SEKTOR

Social infrastruktur
I Fonden for Socialt Ansvar har  
vi en rolle som infrastruktur bygger 
på det sociale område. I indsats
området Social infrastruktur 
arbejder vi for at skabe stærke 
netværk på tværs af sektoren,  
som kan kvalificere arbejdet  
med at hjælpe udsatte og sår 
bare samt hjælpe organisatio  
nerne til et bedre samarbejde. 

Vi tilbyder mindre og mellemstore 
organisationer hjælp til bl.a. net
værk, ledelsesfaglig opkvali fi ce
ring, strategi, administration, IT,  
og bofællesskab. 
 
Organisationerne kan også komme 
i vores rugekasse og 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 sam-
arbejdet på det frivillige sociale 
område mellem det private 
erhvervsliv, det offentlige og 
civilsamfundet

 → At styrke infrastrukturen og 
dermed bæredygtigheden i den 
frivillige sociale sektor
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INDSATSOMRÅDE 

Social infrastruktur

Videndeling og 
netværk
I små og mellemstore frivillige 
sociale organisationer er netværk 
og adgang til videndeling blandt 
ledelsesfæller særligt vigtigt. Derfor 
driver vi ledernetværket Netværk 
for Socialt Ansvar, hvor omkring 70 
organisationer inviteres til møder 
tre-fire gange om året. Her får del-
tagerne ny viden om sektoren, de 
mødes i dialog med aktører fra den 
private, offentlige og civile sektor, 
og de har et fagligt fællesskab, hvor 
de kan diskutere fælles ledelses- og 
brancheudfordringer og skabe 
grundlag for nye samarbejder. 

Fælles back office

For mange små og mellemstore 
frivillige sociale indsatser kan det 
være en udfordring af løfte de vok-
sende krav til administration, fund-
raising, regnskab, dokumentation 
mv. Derfor arbejder vi for at samle 
sektoren og sætte ildsjælene fri ved 
at tilbyde et fælles profes sionelt og 
bæredygtigt back office. Vi invite-
rer således sociale organisa tioner, 
som har ambition om at nå ud til 
endnu flere sårbare og udsatte, ind 
i Fonden for Socialt Ansvar. Og vi 
opfordrer fonde og myndigheder 
til at bruge os som sekretariat for 
indsatser, hvor der ellers skulle 
etableres helt nye organisationer. 

Et stærkt nordisk 
samarbejde
Vores indsatser Natteravnene og 
Bydelsmødre har allerede søster-
organisationer i andre nordiske 
 lande, og det nordiske samarbejde 
er en naturlig del af Fonden for 
Socialt Ansvars DNA. De mange 
ligheder på tværs af de nordiske 
lande betyder, at organisatio n erne 
kan styrke hinandens indsatser 
gennem erfaringsudveksling, samt  
at de kan øge effekten af det frivil-
lige sociale arbejde og finde fælles 
løsninger på fælles samfunds ud-
fordringer. I 2022 vil vi i det nordisk 
samarbejde have fokus på frivillig-
hedens værdi.

Innovation og 
skalering
Fonden for Socialt Ansvar har en 
stærk tradition for social innova-
tion, og vi har stor erfaring med 
at konceptualisere, skalere og 
forankre sociale idéer eller udvik-
lingsprojekter. Innovationskraften 
i den frivillige sociale sektor er 
 afgørende vigtig for samfundet, 
hvor de  sociale problemer vokser. 
Derfor har vi i Fonden for Socialt 
Ansvar strategisk fokus på at 
opstarte og skalere koncepter og 
indsatser, der bidrager til løsninger 
på nogle af samfundets væsentlig-
ste udfordringer. 

Vores infrastrukturindsats handler om 
at skabe en mere bæredygtig sektor med 
plads til små og mellemstore speciali se
rede organisationer, som hjælper nogle 
af samfundets mest marginaliserede og 
udsatte målgrupper.

SAMARBEJDSPARTNERE

• Lauritzen Fonden

• Oak Foundation Denmark

• Socialstyrelsen

De færreste stiller spørgsmålstegn ved, at det 
frivillige arbejde på forskellige måder bidrager til 
det danske velfærdssamfund. 

Men hvordan forstår vi overhovedet den enorme 
samfundsmæssige værdiskabelse, frivilligheden 
bidrager med på socialområdet? Hvordan gøres 
den op, og hvem har interesse i hvilke opgørelser? 

Hvad er civilsamfundets rolle og ansvar i de kom-
mende år, og hvordan sikrer vi, at den enorme 
frivillige kraft, som vores samfund er i besiddelse 
af, bliver bedst muligt udnyttet? 

DEN 23. AUGUST 2022 INVITERER FONDEN 
FOR SOCIALT ANSVAR TIL POLITISK 
 KONFERENCE OM FRIVILLIGHEDENS VÆRDI

 → Vil du holdes orienteret om konferencen og  
få direkte besked, når det endelige program  
er på plads, så tilmeld dig vores nyhedsbrev på  
socialtansvar.dk

23. AUG. 2022

SÆT KRYDS I KALENDEREN ALLEREDE NU 

Politisk 
 konference om 
 frivillighedens 
værdi
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Tag socialt ansvar som 
 erhvervspartner
I alle vores indsatser har vi en kerne af stærke 
værdier og et ønske om at skabe fælles  
handling bag socialt ansvar. Derfor er vi en  
oplagt samarbejdspartner for virksomheder,  
der søger at opfylde deres CSRambitioner på  
det sociale område.

Natteravnenes samarbejde med 
REMA 1000, der gennem flere år 
er udpeget som et af de førende 
brands inden for bæredygtighed i 
Danmark, er et rigtig godt eksem-
pel. REMA 1000 har et strategisk 
ønske om at støtte stærke lokale 
fællesskaber, som styrker tryg-
heden i unges arbejds- og fritids liv, 
og i Natteravnene er vores ca. 
4.000 frivillige gennem stærke 
lokale fællesskaber med til at  
skabe tryg hed og trivsel for ung-
dom men, når de fester i nattelivet.

TAG FAT I OS, HVIS DU  
VIL VIDE MERE
Er din virksomhed er interesseret i 
at høre mere om muligheden for et 
socialt partnerskab? Så skriv til 
erhvervspartner@socialtansvar.dk

ERHVERVSPARTNERE

DKTV

DSB

McDonalds

REMA 1000 

Sinful

Stratu

“I REMA 1000 er vi glade og stolte over vores strategiske 
samarbejde med Natteravnene. Vores værdier matcher 
hinanden, og et af vores fokusområder er netop børn og 
unge. Vi har mange unge mennesker ansat i vores 360 
butikker rundt omkring i landet, og vi ønsker at passe godt 
på dem – det gælder også, når de går i byen for at more sig. 
Derfor er vi rigtig glade for, at vi kan være med til at støtte 
Natteravnenes arbejde for at passe på unge i nattelivet.”

 
– Anders Jensen, indkøbs- og marketingdirektør i REMA 1000 Danmark

INDSATSOMRÅDE 

Trygt ungdomsliv

Unge og alkohol 

Hver måned mister en ung livet 
i en alkoholrelateret ulykke, og 
i Danmark er alkohol og andre 
rusmidler en stor del af de unges liv 
fra de er ganske unge. I nattelivet 
er vores frivillige Natteravne til 
stede i hele landet og er med til at 
håndtere den utryghed og sårbar-
hed, der kan opstå, når alkohol 
og stoffer bliver en del af festen. I 
Unge Ravne-indsatsen viser unge 
frivillige den gode stil i nattelivet 
uden alkohol, og i 2022 vil vi øge 
vores fokus på initiativer, der un-
derstøtter en sundere alkoholkultur 
blandt de unge.

Inkluderende 
fællesskaber for unge
Vi bekæmper ensomhed og mis - 
 trivsel blandt unge gennem inklu-
derende ungefællesskaber. Det gør 
vi bl.a. i Unge Ravne-indsatsen, 
der er for unge mellem 20 og 30 år. 
Her skaber vi et fællesskab, hvor 
de unge hjælper andre unge, som 
er sårbare og udsatte i nattelivet. 
Unge Ravne har i dag frivillige i 
København og Aarhus. Indsatsen 
handler om at være en rollemodel 
i nattelivet, der hjælper og støtter 
andre unge, samtidig med, at man 
selv føler sig styrket gennem et 
inkluderende ungdomsfællesskab.

Forældrestøtte

Den forandring, der sker i en 
familie, når et barn kommer i teen-
age alderen, er en udfordring for 
mange, og det kan være særligt ud-
fordrende i udsatte familier. I vores 
familierettede indsatser som Baba 
og Bydelsmødre har vi derfor fokus 
på dialogen mellem generationer-
ne og viden om de mekanismer, der 
er på spil hos teenagere. Derved 
klædes forældrene bedre på til 
både at være den stærke base, der 
støtter og opmuntrer den unge, og 
til samtidig at være den, der sætter 
kærlige grænser.

Tryghed i nattelivet

I weekenden, når natten falder 
på, vælger de fleste af os at gå 
i seng. Men godt 4.000 frivillige 
Natteravne tager i stedet den gule 
jakke på og går ud i nattelivet for 
at skabe tryghed for de unge. For 
mens unges færden i natten skal 
være præget af livsglæde og gode 
fællesskaber, kan det også være 
en farlig cocktail med alkohol, 
stoffer, ulykker, vold og kriminalitet. 
En  survey foretaget i december 
2021 viser, at 94 % af befolkningen 
kender til Natteravnene, og af dem 
mener 87 %, at Natteravnene ska-
ber tryghed for unge i nattelivet. 

Trygt ungdomsliv handler om at give unge tryg
hed i en periode i deres liv, hvor de begynder 
at stå på egne ben. Vi skaber trygge og inklu
derende ungefællesskaber og sørger, for at der er 
voksne, som de unge kan tale med og som også 
kan være med til at gribe dem, hvis de falder.

SAMARBEJDSPARTNERE

Bikubenfonden

DSB

Københavns Kommune

Oak Foundation Denmark

REMA 1000

Spar Nord Fonden

Styrelsen for International  
Rekruttering og Integration

Tuborgfondet

Velux Fonden
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INDSATSOMRÅDE 

Aktivt medborgerskab
INDSATSOMRÅDE 

Bedre integration

Demokratisk selvtillid 

Demokrati er mere end at sætte 
et kryds på en stemmeseddel på 
valgdagen. Demokrati fylder i hver- 
dagen, i boligforeningerne, til 
for ældremøder osv. Men alt for 
mange borgere oplever, at de står 
uden for det store fællesskab, og 
de mister tilliden til, at samfundets 
demokratiske processer også er 
med til at forbedre deres liv. I ind-
satser som Mind the Democracy, 
Baba og Bydelsmødre har vi derfor 
fokus på at styrke den demokra-
tiske selv tillid og den enkeltes evne 
og lyst til at indgå i demokratiske 
processer. Både i det helt nære 
hverdags demokrati og når krydset 
skal sættes på en valgdag.

Forebyggelse af 
negativ social kontrol  
Negativ social kontrol er et stort 
problem i nogle familier og er med 
til at skabe mistillid og mistrivsel. 
Derfor undervises Bydelsmødre i at 
spotte og forebygge negativ social 
kontrol hos de kvinder, de møder. 
93 % af Bydelsmødrene oplever at 
være klædt bedre på med viden 
om negativ social kontrol, og 
gennem Bydelsmødre-uddannelsen 
får de værktøjer og kompetencer 
til at hjælpe, når det går skævt i 
familierne.

Bydelsmødre kommer  
i uddannelse  
Bydelsmødre har næsten fem 
gange så stor chance for at være i 
uddannelse to år efter, de er blevet 
Bydelsmødre, end andre kvinder fra 
samme demografiske gruppe. Som 
Bydelsmødre gennemgår kvinderne 
en uddannelse på 15 moduler, der 
giver dem et bredt indblik i det 
danske samfund, herunder ud-
dannelsessystemet og det danske 
arbejdsmarked. En stærk kerne i 
Bydelsmødre-uddannelsen er at 
kvinderne bliver bevidste om egne 
ressourcer og får indblik i egne 
muligheder.

Øget valgdeltagelse

Der er aldrig lang tid til, at vi skal til 
stemmeurnerne i Danmark, og op til 
kommunal-, regionråds-, folketings- 
eller EU-valg intensiverer vores 
frivillige i Baba og Bydelsmødre 
deres indsats med at opfordre de 
borgere, som sjældent deltager ak-
tivt i demokratiet, til at bruge deres 
stemmeret. Vi arbejder for at gøre 
demokratiet til et fælles projekt, 
fordi det øger sammenhængs-
kraften i samfundet, når flere 
involverer sig aktivt og mærker den 
stolthed, der følger med, når man 
omsætter holdninger og synspunk-
ter til et kryds i stemmeboksen.

Rettigheder, 
muligheder og pligter
Vi hjælper udsatte etniske minori-
teter med viden om det samfund, 
som de er en del af. Bl.a. sætter vi 
fokus på rettigheder, muligheder 
og pligter som en forudsætning for 
god integration. I 2022 påbegynder 
vi et samarbejde med UNICEF’s 
rettighedsskoler om at styrke 
børns og deres forældres viden 
om børnekonventionen og børns 
rettigheder. Her vil Bydelsmødre og 
Baba udvikle et dialogværktøj til 
skole-hjem-samarbejdet, som skal 
styrke forældrenes engagement 
i skole-hjem-samarbejdet og un-
derstøtte et fælles sprog om børns 
rettigheder.

Udsatte ind i 
foreningslivet
Danmark er et foreningsland, 
men ofte står de, der på den ene 
eller anden måde er sårbare eller 
udsatte, uden for foreningsfælles-
skaberne. Vi hjælper med at tage 
de første skridt ind i foreningslivet, 
hvor man ikke blot får et fælles-
skab, men også oplever, at man 
kan gøre noget for andre. På den 
måde bliver den sårbare pludselig 
til den ressourcestærke. Og de 
såkaldt udsatte får et nyt blik på 
sig selv fra at være den, der har 
brug for hjælp fra andre, til den, der 
bidrager med noget værdifuldt til 
fællesskabet som aktiv medborger.

Samarbejde mellem 
skole og hjem
For mange familier er det helt 
naturligt med tæt kontakt mellem 
forældre og skolen. Det gælder dog 
ikke altid for udsatte familier med 
minoritetsetnisk baggrund. Derfor 
samarbejder Baba og Bydelsmødre 
med skoler rundt om i landet for at 
bygge bro til de udsatte familier. 
For nyligt har vi etableret samar-
bejde med seks skoler i Sønderborg 
Kommune. Her samles skolekoordi-
natorer, lærere og andre fagfolk for 
at finde løsninger, der kan styrke 
forbindelsen mellem skolen, for-
ældrene og børnene.

Gode rammer for 
frivillighed
Det frivillige engagement er en 
hjørnesten i det danske velfærds-
samfund. I Fonden for Socialt 
Ansvar ser vi det som en af vores 
vigtigste opgaver at skabe gode og 
velfungerende rammer for det frivil-
lige arbejde. Vi udvikler nye indsat-
ser og videreudvikler  eksisterende, 
så de hele tiden bidrager med 
relevante løsninger på samfun dets 
væsentligste udfordringer. 

Gensidig forståelse 
gennem brobygning
De frivillige i Baba og Bydelsmødre 
står hvert år for hundredvis af 
møder, der bygger bro og skaber 
gensidig forståelse og tillid mellem 
udsatte minoritetsetniske familier 
og det offentlige. Et eksempel er 
Baba, der holder dialogmøder med 
sundhedsplejersker, hvor fædre kan 
komme med input til, hvordan de 
inddrages bedre i dialogen omkring 
børnene. Det fremmer inklusionen 
af fædrene i de tidlige og meget 
vigtige faser af børnenes liv.

Aktivt medborgerskab handler om at være en 
del af noget større og om at se fællesskabet 
som både en mulighed og en forpligtelse, og 
om at dit og mit bidrag er lige vigtigt, fordi 
fællesskabet er et fælles projekt. 

Bedre integration handler om at bygge bro 
mellem familier og det offentlige, om at 
styrke den sociale sammenhængskraft og 
om at støtte den enkelte i at tage ansvar 
og blive en del af det store fællesskab.

SAMARBEJDSPARTNERE

Bikubenfonden

Københavns Kommune

Lauritzen Fonden

Oak Foundation Denmark

Socialstyrelsen

Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration

Velux Fonden

SAMARBEJDSPARTNERE

Bikubenfonden

Københavns Kommune

Oak Foundation Denmark

Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration

Velux Fonden
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Vi skalerer de gode løsninger

Vi tror fuldt og fast på, at vi står stærkere og 
når længere, når vi arbejder sammen for at løse 
de sociale udfordringer.

Vi har en strategi om at invitere mindre sociale indsatser med stort poten-
tiale ind som en del af Fonden for Socialt Ansvar - for sammen med dem at 
videreudvikle og skalere de gode løsninger til gavn for endnu flere sårbare 
og udsatte.  

2 Timer om Ugen blev optaget i Fonden for Socialt Ansvar i 2021,  
og takket være et samarbejde med Egmont Fonden, kan vi nu udbrede 
indsatsen til flere byer end Odense og Esbjerg, hvor der allerede er  
skabt flotte resultater.

2 Timer om Ugen hjælper flersprogede børn i alderen 3-8 år til at få den 
bedst mulige start på et godt skoleliv. Gennem 1-1 samvær med en dansk-
talende voksen og sprogklubber hjælper frivillige børnene med at lære 
det danske sprog og den danske kultur. Vi ved, hvor vigtigt det er at sætte 
tidligt ind i forhold til børns sprogstimulering – og vi ved, at hver tredje elev 
med flersproglig baggrund har så svage læsekompetencer, at de har svært 
ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. En stor tak til Egmont Fonden 
for samarbejdet, der betyder, at vi nu kan hjælpe endnu flere børn.

“Hos Egmont Fonden arbejder  
vi med at bekæmpe lærings-
ulighed. Vi ser 2 Timer om Ugen 
som en vigtig brik i dette, og 
vi glæder os over, at indsatsen 
igennem optagelsen i Fonden 
for Socialt Ansvar nu kan slå 
ring om endnu flere børn med 
støttebehov og hjælpe dem til 
øget trivsel og læring.”

–Henriette Christiansen,  
direktør i Egmont Fonden

INDSATSOMRÅDE 

Stærke familier

Bedre skolegang til 
udsatte børn
En god skolegang er meget vigtig 
for et barns muligheder senere 
i livet. Hvis man som forældre 
mangler ressourcerne til at hjælpe 
med lektierne, eller hvis man er ny i 
Danmark og ikke taler sproget, kan 
det være meget svært at give den 
nødvendige støtte. Vi har i 2022 
øget vores fokus på børns læring 
gennem udbredelse af indsatser-
ne 2 Timer om Ugen og Positive 
 Læringsmiljøer i Familien. Vores 
foreløbige mål er, at de to frivillig-
indsatser årligt skal kunne hjælpe 
over 500 børn og familier.

Ældre med 
minoritetsbaggrund
Mange ældre med minoritetsbag-
grund kæmper med ensomhed og 
er uforberedte på en alderdom, 
som er anderledes end den, de 
havde forestillet sig. De forlader 
sjældent deres hjem, de isoleres 
fra samfundet og familien, og 
de får dårligt helbred. Det er en 
voksende samfundsudfordring, som 
vi med vores stærke kendskab til 
målgruppen har særlig mulighed 
for at adressere. Vi gør det allerede 
i Bydelsmødre, og i 2022 udvider 
vi indsatsen med et bredt blik på 
målgruppens udfordringer og 
muligheder.

Økonomisk hjælp til 
trængte familier
Ingen børn skal vokse op i børne-
fattigdom, og ingen familiers trivsel 
og relationer skal tynges af økono-
misk usikkerhed. Derfor samarbej-
der vi med Egmont Fonden om En 
Håndsrækning, der giver familier 
økonomisk hjælp til at købe f.eks. 
en ny cykel eller skoletaske eller 
den computer, der er nødvendig for 
at følge med i skolen. I 2021 uddelte 
vi i alt 3,6 mio. kr. til 746 familier og 
herunder 1.951 børn.

Trivsel for hele 
familien 
Vi skaber trivsel for hele familien. 
Det gør vi bl.a. i indsatserne Baba- 
og Bydelsmødre, der har ca. 1.200 
aktive frivillige i 37 kommuner over 
hele landet. I Baba støtter frivillige 
fædre hinanden i at udvikle deres 
forældrerolle og i at være gode 
rollemodeller for deres børn. I 
Bydelsmødre bliver kvinder med 
etnisk minoritetsbaggrund del af 
stærke fællesskaber, hvor kvinderne 
bliver brobyggere i lokalområdet 
og kommer tættere på arbejdsmar-
kedet. Det giver forældretrivsel, der 
for alvor kommer børnene til gode. 

Vi har fokus på at skabe stærke familier, fordi vi 
vil give børnene de bedste rammer for en kærlig 
og tryg barndom. Det gør vi bl.a. ved at støtte 
og styrke forældrene, så de får ressourcer og 
kompetencer til at hjælpe deres børn til en god 
opvækst og skolegang.

SAMARBEJDSPARTNERE

Bikubenfonden

Den A. P. Møllerske Støttefond

Egmont Fonden

Københavns Kommune

Oak Foundation Denmark

Styrelsen for International 
Rekruttering og integration

Velux Fonden
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Brobyggere skaber 
 sammen hængs kraft

En brobygger er en, der får mennesker til at mødes på tværs af forskelle,  
og som skaber tryghed og tillid mellem den enkelte og samfundet. Især hos 
de frivillige i Baba og Bydelsmødre er brobyggerrollen en helt central del 
af indsatsen.  

Det har de bl.a. vist under corona, hvor de har understøttet sundheds-
myndighedernes coronaindsats ved at dele information om tests, 
 vaccinationer, retningslinjer og anbefalinger i deres lokalområder. 

Et andet eksempel er samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen, hvor de 
frivillige er uddannet i MitID, så de kan hjælpe andre i deres lokalområde 
med overgangen til det nye system. 

Baba og Bydelsmødre er unikke indsatser ved, at de når ud til grupper i 
samfundet, som er svære for myndighederne selv at nå. På den måde er 
de frivillige en uundværlig samarbejdspartner for institutioner og myndig-
heder i det daglige og under alvorlige kriser.

Tak til jer, der er frivillige!

I flere end 150 byer i næsten alle landets kommuner  
gør I en fantastisk indsats for at hjælpe og støtte 
mennesker, der har brug for den omsorg, som kun en 
frivillig kan give. 

Som frivillige skaber I tryghed for unge i nattelivet, I 
hjæl per og støtter etniske minoritetsborgere i udsatte 
bo lig områder, I er rollemodeller og brobyggere, der  giver 
social sammenhængskræft og skaber gensidig tillid.

I hjælper ældre og unge ud af isolation og ensomhed, I 
skaber stærke lokalsamfund, og I hjælper familier, der 
har brug for jeres støtte, så de kan være en støtte for 
deres børn.

I hjælper på tusindvis af måder både det enkelte men-
neske, lokalsamfundet og det store fællesskab.

Tak til jer!

Vores frivillige påtager sig på  
tværs af vores indsatser et kæmpe   
stort ansvar for at skabe trygge  
og inkluderende lokalsamfund.  
De når ud i hjørner og kroge af 
vores samfund, og som bro byg gere 
er de med til at styrke den sociale 
sammenhængskraft.
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Vores frivilligindsatser Bestyrelsen i Fonden for  
Socialt Ansvar

Vi driver og udvikler frivilligindsatser, der hjælper  
udsatte og sårbare grupper i hele landet. 
Vores aktuelle større frivilligindsatser er:

Kurt Helles Bardeleben  
Formand
Partner, advokat (H),  
SIRIUS advokater

Natasha Friis Saxberg
Næstformand
Administrerende direktør, 
IT-Branchen

Karen Ellemann
Medlem af Folketinget (V)

Thor Rasmus Jørgensen
Executive Vice President, digital & 
eCommerce, Salling Group

Mikkel Bogh
Direktør, Statens Museum for Kunst

Anne-Marie Skov
Bestyrelsesformand, Tuborgfondet

2 Timer om Ugen støtter flersprogede børn sprogligt, 
kulturelt og socialt, så de får en bedre skolegang, 
opnår færdigheder og får selvtillid – og på længere sigt 
kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

INDSATSEN STØTTES BL.A AF 

• EGMONT FONDEN

• ESBJERG KOMMUNE

• ODENSE KOMMUNE

Baba bringer fædres ressourcer i spil, så de kan invol-
vere sig mere i deres børns liv og støtte andre fædres 
engagement i familielivet. De er rollemodeller, som 
samarbejder med lokale institutioner til gavn for både 
børnene og lokalsamfundet.

INDSATSEN STØTTES BL.A AF 

• OAK FOUNDATION DENMARK

• STYRELSEN FOR INTERNATIONAL 
REKRUTTERING OG INTEGRATION

• VELUX FONDEN

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritets-
baggrund, der er frivillige brobyggere i deres lokalom-
råde. De forebygger radikalisering og negativ social 
kontrol og støtter kvinder, som ofte er isolerede, og som 
det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.

INDSATSEN STØTTES BL.A AF 

• BIKUBENFONDEN

• KØBENHAVNS KOMMUNE

• STYRELSEN FOR INTERNATIONAL 
REKRUTTERING OG INTEGRATION

• VELUX FONDEN

Mind the Democracy skaber motivation, dialog 
og mod til demokratisk deltagelse gennem viden, 
kompetencer og fællesskab. Demokrati er ikke kun 
en styreform, men også en livsform.

Natteravnene skaber tryghed for unge i nattelivet. 
Med deres tilstedeværelse forebygger Natteravnene 
vold og kriminalitet og hjælper i natten, hvor unge 
kan være ekstra udsatte.

INDSATSEN STØTTES BL.A AF 

• DSB

• REMA 1000

• SPAR NORD FONDEN

• TUBORGFONDET

Unge Ravne er Natteravnenes ungeindsats, hvor 
 frivillige unge mellem 20-30 år mødes i et stærkt og 
inkluderende fællesskab om at skabe tryghed og 
være ædru rollemodeller for andre unge i nattelivet.

INDSATSEN STØTTES BL.A AF 

• TUBORGFONDET

Positive Læringsmiljøer i Familien er et metodeudvik-
lingsprojekt, hvor frivillige understøtter udviklingen af 
gode læringsmiljøer for børn i udsatte familier.

INDSATSEN STØTTES BL.A AF 

• DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND
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Tak til vores samarbejdspartnere

FONDE VIRKSOMHEDER STYRELSER OG MINISTERIER

Digitaliseringsstyrelsen

Socialstyrelsen

Social- og Ældreministeriet

Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration

Udlændinge- og 
Integrationsministeriet

KOMMUNER, HELHEDSPLANER  
OG ANDRE

Og ikke mindst en meget stor tak 
for de tætte samarbejder med 
kommuner, boligorganisationer og 
boligsociale helhedsplaner over 
hele Danmark, i Grønland og på 
Færøerne.

Derudover en stor tak for samar-
bejdet til politi og SSP i hele landet, 
Det Kriminalpræventive Råd, 
Danske Restauranter og Caféer, 
REKOM samt andre aktører i 
nattelivet.

Kolofon
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www.socialtansvar.dk 
fonden@socialtansvar.dk 

Tlf: 7012 1299


