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Vi samler og styrker frivilligt 
socialt arbejde til gavn for sårbare 
og udsatte i hele Danmark



Fra individ til verdensmål

Vi skaber social impact på fem niveauer.

Lad os styrke det frivillige sociale 
arbejde ved at samle sektoren

I Fonden for Socialt Ansvar er vi i fuld gang med at samle frivillige 
sociale organisationer på én fælles organisatorisk platform.

Vi samler organisationerne, fordi det understøtter pro-
fessionaliseringen af sektoren. Samtidig sørger vi for, 
at de enkelte organisationer bibeholder deres DNA og 
selvstændige drivkraft. Det handler om at koordinere 
og frisætte ildsjælene i organisationerne, så tilbuddet 
til de sårbare og udsatte bliver så professionelt, velko-
ordineret og nærværende som muligt.

Danskernes frivillige sociale engagement udfylder en 
vigtig plads i vores velfærdsmodel. Relationen mellem 
mennesker, der vil hjælpe og være noget for hinanden, 
det aktive foreningsliv og støtten, som de frivillige 
kan give sårbare og udsatte mennesker, binder vores 
samfund sammen. 

Det skaber forståelse og tillid mellem mennesker. Det 
gør fællesskabet stærkere. Og der er tale om dobbelt 
værdiskabelse, da både den udsatte og den frivillige 
vokser i samarbejdet. 

På trods af det, og selvom det stod krystalklart under 
corona-krisen og nu også i forbindelse med krigen i 
Ukraine, hvor meget civilsamfundet rent faktisk kan og 
vil løfte, når der er ekstra brug for det, og hvor svært 
det er for myndighederne selv at nå ud til de sårbare 
og udsatte, så vokser presset stødt på de organisa-
tioner, der skaber rammen om det frivillige sociale 
arbejde. Især i små og mellemstore organisationer 
slider man de sparsomme ressourcer op i en evig jagt 
på tilskud, på tung administration, dokumentation og 
afrapportering i et omfang, så det reelt går ud over de 
sociale kerneopgaver. 

Hvis vi gør, som vi plejer, går professionaliserings-
kravene og den usikre finansiering ud over engage-
mentet og de faktiske muligheder for at udføre det 
sociale arbejde. 

Der er brug for en professionalisering, der samtidig 
samler og støtter sektoren. Det er derfor, vi i Fonden 

3. På lokalmiljøniveau
 → Vi styrker netværk og lokal 
sammenhængskraft

 → Vi udfører socialt arbejde 
målrettet målgrupper, som 
andre har svært ved at nå

 → Vi bygger bro mellem familier og 
det omkringliggende samfund

4. På samfundsniveau
 → Vi understøtter forældres 
samarbejde med skoler og 
daginstitutioner 

 → Vi øger uddannelseschancer for 
både børn og voksne

 → Vi styrker arbejdsmarkeds- og 
jobtilknytning

 → Vi bryder den negative  
sociale arv

 → Vi skaber bæredygtige 
organisationer og styrker den 
frivillige sociale sektor

“Vi lever i en usikker tid, og vi må arbejde sam-
men på tværs af organisationer og sektorer for 
at forebygge og løse problemerne, efterhånden 
som de opstår. Det frivillige sociale arbejde spiller 
allerede en afgørende rolle i vores velfærdssam-
fund, og behovet for de frivillige kræfter bliver 
ikke mindre fremover.”

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

5: Verden

4: Samfundet

3: Lokalmiljøet

2: Familien

1: Individet

1. På individniveau
 → Vi styrker trivsel og tryghed
 → Vi styrker aktivt 
medborgerskab og den 
enkeltes handlekraft

 → Vi opbygger selvtillid og social 
ansvarlighed

 → Vi modvirker social isolation 
og ensomhed

2. På familieniveau
 → Vi styrker forældre  - 
kompetencer

 → Vi styrker børns trivsel og 
læring

 → Vi modvirker negativ  
social kontrol

 → Vi hjælper børn i økonomisk 
trængte familier

 → Vi skaber og understøtter 
samarbejder på tværs af 
sektorer

5. På verdensniveau
 → Vi understøtter og skaber direkte 
effekt inden for otte af FN’s 
Verdensmål

for Socialt Ansvar samler flere indsatser på én fælles 
organisatorisk platform. Vi har skabt et fælles grundlag 
for de administrative opgaver, som er med til at frigive 
de små og mellemstore organisationers ressourcer. Vi 
sikrer organisationernes drifts- og udviklingsmæssige 
kerneopgaver såsom økonomi, IT, HR, kommunikation, 
fundraising og dokumentation, så ansatte og  frivillige 
har mere tid til at tage sig af de sårbare og udsatte, de 
er sat i verden for at hjælpe.

På de næste sider sætter vi fokus på det løft, vores 
 or ga nisatoriske fællesskab om frivilligt socialt ansvar 
skaber. 

Vi håber, at læsningen inspirerer og giver lyst til mere 
samarbejde.

Rigtig god læselyst!

Thit Aaris-Høeg 
Adm. direktør
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Sociale indsatser, der skaber resultater

Vi arbejder inden for følgende fem fokusområder

Vi er både infrastrukturbygger, hvor vi styrker, 
støtter og samler de små og mellemstore 
organisationer i den frivillige sociale sektor, og 
vi er driftsorganisation for en række frivillige 
sociale indsatser.

Vi plejer at sige, at vi skaber 
fælles handling bag socialt 
ansvar. Det gør vi også 
som infrastrukturbygger 
på det sociale område. 
Målet er en mere robust 
og innovativ frivillig social 
sektor, der er klædt på til at 
løfte sin rolle i fremtidens 
velfærdssamfund.

Vi skaber en fælles platform  
for sociale indsatser
Fonden for Socialt Ansvar er plat-
form for en række frivillige sociale 
indsatser. Vi arbejder strategisk for 
at samle flere små og mellemstore 
indsatser for derigennem at pro-
fessionalisere det sociale arbejde 
og deles om administrationen. 

Fire nye indsatser er optaget 
i  fonden: Læsehunde, 2 Timer 
om Ugen, Come Together og 
Forældrenes Børneklub. Og flere  
er på vej. 

Netværk for Socialt Ansvar
Vi driver Netværk for Socialt 
Ansvar, der er for lederne af de små 
og mellemstore organisationer. 
Netværket mødes tre til fire gange 
om året for at få ny viden, dele 
erfaringer og styrke det faglige 
fællesskab.

Der er ca. 70 sociale organisationer 
og indsatser med i netværket, hvor 
der bl.a. diskuteres emner som po-
litisk interessevaretagelse, samar-
bejdet med fonde og virksomheder 
samt ledelsesudfordringer i den 
frivillige sociale sektor.

SOCIALE INDSATSER, DER SKABER RESULTATER 

En sektor klædt på til fremtidens 
velfærdssamfund

Fagligt bofællesskab 
I vores kontorfællesskab i 
Københavns Nordvestkvarter bor 
vi sammen med otte andre sociale 
organisationer. Vi har fælles faglige 
og sociale arrangementer og deles 
om bl.a. mødelokaler, husleje, prin-
ter og køkken. Derudover tilbyder 
vi organisationerne hjælp til IT, 
økonomi og HR.

Bofæller i det faglige 
bofællesskab

 → Børns Voksenvenner
 → Børnesagens Fællesråd
 → Cor Primus
 → Fonden for Sociale 
Investeringer

 → Foreningen til Støtte for 
Mødre og Børn

 → Fit for Kids
 → Lige Adgang
 → ReDI School 

På de følgende sider fortæller vi om 
en række af vores sociale indsatser 
og aktiviteter, og om hvordan de 
konkret gør en forskel for sårbare 
og udsatte i hele landet.

“I Netværk for Socialt Ansvar  bliver jeg inspireret til nye  
måder at gøre tingene på. Jeg får styrket mit net værk,  
og der er gode muligheder for sparring og videndeling.”

 

— Sisi Ploug Pedersen, generalsekretær i Home-Start Familiekontakt Danmark
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SOCIALE INDSATSER, DER SKABER RESULTATER

Bedre trivsel og læring

Børn skal trives og have de bedste muligheder for en god start 
på livet. På tværs af flere indsatser har vi fokus på børns læring 
og samarbejdet mellem skole og hjem.

Muligheden for at gøre en positiv forskel i lokalsamfundet styrker 
ikke-vestlige kvinders og mænds vej til beskæftigelse og uddannelse.

Vi klæder forældre på til 
bedre at kunne støtte deres 
børns læring og trivsel

72 % 
af vores Baba-frivillige oplever 
at blive bedre til at støtte deres 
børns læring.

En evaluering af vores første 
forløb i Positive Læringsmiljøer i 
Familien viser, at alle deltagen-
de forældre oplever, at de er 
blevet bedre til at støtte deres 
børns skole- og fritidsliv.

En foreløbig evaluering fore-
taget af Syddansk Universitet 
viser, at forældre til børn, der 
har deltaget i 2 Timer om Ugens 
aktiviteter, oplever, at deres 
børn er blevet gladere, har fået 
flere kammerater og er blevet 
mere sociale. 

78 % oplever, at det at blive 
frivillig i Bydelsmødre har en 
positiv  betydning for relationen 
til deres børn.

Øget tilknytning til arbejds-
marked og uddannelse

80 % 
af de frivillige i Bydelsmødre 
vurderer, at deres frivillig- 
uddannelse og rollen som 
Bydelsmor har haft betydning 
for, at de har fundet arbejde.

84 % af Bydelsmødrene har 
hjulpet andre kvinder med 
uddannelse og arbejde.

67 % af de frivillige i Baba har 
hjulpet andre fædre med f.eks. 
fagligt netværk og overblik 
over jobmuligheder.

Fokus på børns sproglige og 
sociale kompetencer 
I 2 Timer om Ugen-indsatsen skabes 
en relation mellem et flersproget 
barn og en frivillig, der hjælper 
med at udvikle barnets dansk-
evner og de relationelle og sociale 
kompetencer.

Og i indsatsen Positive Lærings-
miljøer i Familien hjælper vi familier 
med børn i indskolingen ved at 
styrke foræld renes forudsætninger 
for at støtte op om deres børns 
læring og trivsel.

En læsehund giver læselyst
Nogle børn har brug for ekstra 
støtte til at knække læsekoden. 
Det kan en læsehund hjælpe med. 
Læsehunde øger motivation og 
læselyst hos børn med læseudfor-
dringer ved at give dem mulighed 
for at mødes og træne højtlæsning 
med en certificeret læsehund. 

SOCIALE INDSATSER, DER SKABER RESULTATER 

Større tilknytning til  
uddannelse og arbejdsmarked

Fokus på ressourcer og 
kompetencer
Baba og Bydelsmødre er frivillig-
netværk for etniske minoriteter. 
Det handler om at gøre en positiv 
forskel i lokalområdet og bygge bro 
til det omkringliggende samfund. 
Gennem det frivillige arbejde får de 
frivillige opmærksomhed på deres 
egne ressourcer og kompetencer. 
Det er med til at styrke vejen til 
beskæftigelse og uddannelse.

Vi bryder negativ social arv 
Når forældrekompetencerne i fa-
milien styrkes, brydes den negative 
sociale arv. Ifølge en undersøgelse 
foretaget af VIVE, har indsatser 
som Baba og Bydelsmødre en 
positiv effekt på, at børn og unge 
i udsatte boligområder klarer sig 
bedre, bl.a. i forhold til uddannelse.

Økonomisk støtte til skoleudstyr 
Gennem En Håndsrækning, der 
er et partnerskab med Egmont 
Fonden, uddeler vi støtte til børn 
under 18 år i udsatte familier. Støt-
ten sikrer bl.a., at børn og unge kan 
deltage i skolelivet på lige fod med 
deres kammerater. Derfor uddeler 
vi især støtte til computere og 
skoleudstyr. I alt fik 2.285 børn gavn 
af de 3,2 mio. kr., vi uddelte i 2022.
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SOCIALE INDSATSER, DER SKABER RESULTATER

Stærke fællesskaber

Vores frivilligindsatser er stærkt forankrede i lokalområder 
over hele landet og bygger på et ønske om at skabe 
inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til alle.

Vores frivillige fungerer som brobyggere. De skaber dialog 
og tillid mellem familier og institutionerne omkring dem, 
og de når ud til mennesker, som det etablerede system har 
meget svært ved at nå.

Vi hjælper etniske minori-
tetsborgere ind i det store 
samfundsfællesskab

7 ud af 10 
frivillige i Bydelsmødre og Baba
føler sig mere som en del af det 
danske samfund, efter de er 
blevet frivillige.

7 ud af 10 Bydelsmødre oplever 
i høj grad, at de engagerer sig 
mere i samfundet, efter de er 
blevet Bydelsmødre.

Brobygning til fagpersoner

69 % 
af Bydelsmødrene oplever at 
have fået et bedre samarbejde 
med deres børns skole eller 
fritidsinstitution, efter de er 
blevet frivillige.

67 % af Babas frivillige ople-
ver at blive bedre til at tage 
kontakt til fagpersoner ved 
bekymring for deres børn, efter 
de er blevet frivillige.

Hjælp til unge, der mistrives
I Come Together matcher vi frivil-
lige mentorer med unge mellem 15 
og 30 år, der mistrives. Mentoren 
hjælper den unge med støtte i 
forhold til uddannelse eller beskæf-
tigelse og med at finde sig til rette i 
et fællesskab i foreningslivet.

Fællesskab – både nat og dag
Natteravnene tager ansvar for 
fællesskabet ved at være til stede 
i nattelivet, hvor de skaber tryg-
hed og hjælper de unge, når de 
har brug for støtte. Natteravnene 
findes i 140 byer over hele landet og 
er med til at skabe både tryghed og 
sammenhold i lokalsamfundene.

Fællesskaber for unge i 
studiebyerne
Særligt omkring studiestart oplever 
vi øget tilgang af frivillige i Unge 
Ravne i Aarhus og i København. 
Mange unge søger et trygt fælles-
skab, hvor de samtidig kan gøre 
en forskel for andre. I Unge Ravne, 
der er en ungdomsindsats under 
Natteravnene, finder de et fælles-
skab, der gør en vigtig forskel for 
andre unge i nattelivet.

SOCIALE INDSATSER, DER SKABER RESULTATER 

Brobygning 

Digital inklusion for alle
Det danske samfund er gennem-
digitaliseret, og meget af kontak-
ten mellem borger og det offent lige  
foregår digitalt. Derfor har Baba  
og Bydelsmødre en vigtig rolle,  
når de i samarbejde med Digi ta li se - 
ringsstyrelsen hjælper minoritets-
et niske ældre og udsatte med at 
bruge og forstå f.eks. jobnet.dk, 
MitID og borger.dk.

Samarbejde og tillid
Kernen i Bydelsmødre- og Baba-
indsatsernes frivillige arbejde er 
at bygge bro og styrke samar-
bejdet og tilliden mellem udsatte 
familier og de lokale skole- og 
daginstitutioner.

I 2022 havde de frivillige omkring 
40.000 møder i deres lokalområder, 
hvor de hjalp andre familier med en 
lang række spørgsmål og udfordrin-
ger. Bl.a. om dialogen med skolen 
og om sundhed og ensomhed. 
Svære samtaler om negativ social 
kontrol og trivsel i familien er des-
uden løbende en del af indsatserne.

Vi nedbringer mistrivsel og 
ensomhed
Ingen unge skal stå alene, når de 
har det svært. Meningsfuldt sam-
vær med en frivillig mentor i Come 
Together giver unge med ensom-
hedsudfordringer eller psykisk sår-
barhed en stabil relation, der med 
sin livserfaring og støtte kan hjælpe 
den unge et skridt videre i livet.

Trygt ungdomsliv

Alle unge fortjener et trygt og godt ungdoms-
liv. Vi tilbyder inkluderende fællesskaber, hvor de 
unge oplever, at samfundet og andre omkring 
dem vil tage hånd om dem, når der opstår usikre 
situationer, eller de møder modgang.

Natteravnene skaber tryghed i nattelivet

86% 
af danskerne er enige 
i, at Natteravn ene 
skaber tryghed for 
unge i nattelivet.

80% 
er enige i, at Natte-
ravnene dæmper 
uro og konflikter i 
nattelivet.

84% af danskerne 
er enige i, at Natte-
ravnene er et vigtigt 
frivilligt fællesskab i 
lokalområdet. 
 
85% af danskerne 
er enige i, at Natte-
ravnene skaber 
tryghed for forældre, 
hvis børn færdes i 
nattelivet.

Fællesskaber af unge,  
med unge og for unge
Mange unge vil selv være med til at 
vise vejen. I Unge Ravne-indsatsen 
er det vigtigt, at de frivillige selv 
har stor indflydelse på, hvordan 
indsatsen udvikler sig. De står 
bl.a. for rekruttering af nye frivil-
lige, kommunikationskampagner 
og planlægning af indsatsens 
aktiviteter. 

“Lisbeth hun 
troede på mig. 
Det gav mig 
så meget, og 
jeg fik troen på 
mig selv igen.”

 

— Camilla, mentee i Come Together
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TILBUD TIL FONDE OG MYNDIGHEDER

Lad os hjælpe med driften af  
 jeres nye sociale indsats

Derfor er det en god ide
 → Jeres indsats sparer tid og penge 
særligt i etableringsfasen, men 
også efterfølgende

 → I frigiver ressourcer til at fokusere 
på strategi, opbygning af 
relationer og udvikling af det 
faglige indhold

 → Jeres indsats bliver en del af et 
fagligt fællesskab med andre 
sociale indsatser

 → I kan få hjælp til dokumentation, 
kommunikation og regnskab

 → I får adgang til ledelsessparring 
og rådgivning, bl.a. om good 
governance

 → Chefen for indsatsen får adgang 
til ledelsesnetværket Netværk for 
Socialt Ansvar

 → Indsatsen får gavn af fondens 
brede samarbejdsflade på tværs 
af sektoren

 → Vi står for alle back office-
funktioner, herunder 
dokumentation og analyse, 
økonomi og regnskab samt 
kommunikation og fundraising

 → Vi kan stå for IT samt rådgive i 
forhold til GDPR mv.

 → Kvaliteten af indsatsens arbejde 
bliver bedre

Er I en fond eller myndighed, der er ved at igangsætte 
en ny indsats på socialområdet? Så kan vi hjælpe.  
 
Vi driver allerede en række sociale indsatser, og 
vi er specialiserede i etablering, drift, udvikling og 
administration af sociale organisationer.

“Vi er den oplagte sam-
arbejdspartner for fonde  
eller myndigheder, der skal 
have søsat en ny social 
indsats. I er altid velkomne  
til at kontakte mig på  
thit@socialtansvar.dk eller 
3050 1228 for at høre mere.”

– Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i  

Fonden for Socialt Ansvar
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Læs om alle vores frivillige  
sociale indsatser

Fonden for Socialt Ansvar organiserer flere end 5.000 frivillige over hele 
landet fordelt på en række forskellige indsatser, der hjælper mange 
forskellige målgrupper. Vi samarbejder på tværs af civilsamfundet, den 
private og den offentlige sektor samt inden for alle velfærdsområder.

Baba
Baba bringer fædres ressourcer i 
spil, så de kan involvere sig mere 
i deres børns liv og støtte andre 
fædres engagement i familielivet. 
Baba-frivillige er rollemodeller og 
brobyggere, der samarbejder med 
lokale institutioner til gavn for både 
børn og lokalsamfund. Indsatsen 
har flere end 200 frivillige og findes 
i ti kommuner.

Indsatsen støttes bl.a. af
OAK Foundation Denmark og Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration

Bydelsmødre
Bydelsmødre er kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund, der er frivillige 
brobyggere i deres lokalområde. 
De forebygger radikalisering og 
negativ social kontrol og hjælper 
kvinder og børn, som det etablere-
de system har vanskeligt ved at nå, 
ud af isolation og tættere på job 
og uddannelse. Indsatsen har flere 
end 1.200 frivillige og findes i 54 
kommuner.

Indsatsen støttes bl.a. af
Københavns Kommune, Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration og 
Velux Fonden

Come Together
Come Together er en mentorord-
ning for udsatte unge mellem 15 og 
30 år, der mangler en ressource-
stærk voksen i deres netværk. De 
unge har ofte udfordringer med en-
somhed eller er psykisk sårbare, og 
fælles for dem er, at de har brug for 
støtte og en stabil relation at læne 
sig op ad. Indsatsen har 60 frivillige 
og findes i Skanderborg, Silkeborg, 
Horsens, Odder og Favrskov. 

Indsatsen støttes bl.a. af
Tuborgfondet, Horsens Kommune,  
Odder Kommune, Skanderborg Kommune og 
Silkeborg Kommune

Den etniske vinkel
Indsatsen Den etniske vinkel er et udviklingsprojekt, der handler om 
at give ældre med etnisk minoritetsbaggrund et godt og værdigt 
ældreliv. Indsatsen bringer ældre og deres pårørendes ressourcer i 
spil for at finde løsninger på nogle af de særlige udfordringer, der gør 
sig gældende for ældre, der bliver gamle i et land og en kultur, der 
adskiller sig fra den, de er opvokset i.

Indsatsen støttes bl.a. af
Fonden Ensomme Gamles Værn og Socialstyrelsen

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!
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En Håndsrækning
En Håndsrækning er et partnerskab 
med Egmont Fonden, hvor vi hjæl-
per med at give økonomisk støtte 
til udsatte børn og deres familier. 
Indsatsen støtter børn og unges læ-
ring og udvikling, så de kan deltage 
i børne- og ungdomslivet på lige 
fod med deres jævnaldrende.

Indsatsen støttes af
Egmont Fonden

Forældrenes Børneklub
Forældrenes Børneklub er et lokalt 
organiseret fællesskab, der laver 
aktiviteter, som styrker relationen 
mellem forældre og deres børn. 
Derudover har indsatsen fokus 
på at bryde eventuel ensomhed 
i familien gennem netværk, der 
understøtter et stærkt og inklude-
rende lokalmiljø. Indsatsen findes i 
Københavns Nordvestkvarter.

Indsatsen støttes bl.a. af
Københavns Kommune

Læsehunde
Indsatsen Læsehunde øger moti-
vation og læselyst hos børn med 
læseudfordringer ved at give dem 
mulighed for at mødes og træne 
højtlæsning med en certificeret 
læse hund. En læsehund har fuld 
fokus på barnet, og den hverken 
retter eller dømmer, hvis barnet 
læser forkert. Et læsehunde-team 
består af en frivillig voksen og 
en børnevenlig og rolig hund, 
der læser sammen med børn på 
 biblioteker og skoler. Indsatsen har 
ca. 150  læseteams og findes i 50 
kommuner.

Indsatsen støttes bl.a. af
Ole Kirk’s Fond og Fonden DBK

Natteravnene
Natteravnene er stærke lokale fæl-
lesskaber af frivillige voksne, som 
skaber tryghed for unge i nattelivet. 
Gennem ansvarsfuld, omsorgsfuld 
og synlig tilstedeværelse i byer over 
hele landet forebygger de hærværk, 
vold og kriminalitet og hjælper i 
natten, hvor unge kan være ekstra 
udsatte. Indsatsen har ca. 4.000 
frivillige og findes i 140 byer.

Indsatsen støttes bl.a. af
DSB, Fonden af 1982, McDonald’s, REMA 1000, 
Spar Nord Fonden, Trygfonden, Tuborgfondet 
og Østifterne

Unge Ravne
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 rolle-
modeller for andre unge i natte-
livet. Det er et særligt fokus, at de 
frivillige selv er med til at skabe og 
udvikle indsatsen, og de får bl.a. 
erfaring med organisationsarbej-
de, eventplanlægning, kampagner 
og kommunikation. Indsatsen har 
120 frivillige og findes i København 
og Aarhus. I 2023 åbner indsatsen 
også i Odense.

Indsatsen støttes bl.a. af
Fonden af 1982, Tuborgfondet,  
Aarhus Kommune og Østifterne

2 Timer om Ugen
2 Timer om Ugen støtter børn 
sprogligt, kulturelt og socialt, så 
de får en bedre skolegang, opnår 
færdigheder og får selvtillid og 
på længere sigt kan gennemføre 
en ungdomsuddannelse. Børnene 
mødes med en dansktalende vok-
sen to timer om ugen eller deltager 
i et sprogstimuleringsforløb i en 
sprogklub. 2 Timer om Ugen har 85 
frivillige og findes i Odense, Esbjerg 
og Aarhus. I løbet af de kommende 
fem år skal indsatsen udbredes til i 
alt ti byer.

Indsatsen støttes bl.a. af
Egmont Fonden, Esbjerg Kommune,  
MTHP-Fond, Novo Nordisk Fonden og  
Odense Kommune

Positive Læringsmiljøer i 
Familien
Positive Læringsmiljøer i Familien 
er et metodeudviklingsprojekt, der 
styrker udsatte familiers mulighe-
der for bedre at støtte deres børns 
trivsel og læring. Udover hjælp til 
konkrete familier i projektperio-
den er målet at udvikle en stærk 
metode, som kan udbredes til gavn 
for endnu flere udsatte familier. 
Indsatsen findes på Amager og i 
Københavns Nordvestkvarter.

Indsatsen støttes af
Den A. P. Møllerske Støttefond

Mind the Democracy
I Mind the Democracy-indsatsen 
uddannes frivillige demokratiinspi-
ratorer i at afholde gadehøjskoler, 
der kan mobilisere andre til at 
blive bevidste om deres rolle og 
muligheder i hverdagsdemokratiet. 
Indsatsen øger den enkeltes lyst 
og mod til at deltage i demokra-
tiet såvel ved folketingsvalg og 
kommunalvalg som i det daglige 
hverdagsdemokrati. I Mind the 
Democracy er der fokus på, at 
demokrati ikke kun er en styreform, 
men også en livsform.

LÆS OM ALLE VORES FRIVILLIGE SOCIALE INDSATSERLÆS OM ALLE VORES FRIVILLIGE SOCIALE INDSATSER
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Når vi er flere sammen,  
kan vi gøre mere

2 Timer om Ugen
Optaget i Fonden for Socialt Ansvar i 2021

Forældrenes Børneklub
Optaget i Fonden for Socialt Ansvar i 2022

Læsehunde 
Optaget i Fonden for Socialt Ansvar i 2022

Come Together
Optaget i Fonden for Socialt Ansvar i 2022

Fire nye indsatser er optaget i fonden.  
Vi optager løbende organisationer med 
ambitioner og potentiale til at hjælpe 
udsatte og sårbare i hele landet. Vores 
mission er at samle små og mellemstore 
frivillige sociale indsatser på en fælles 
platform for at sikre en mere bæredygtig 
organisering og dermed et bedre tilbud til 
de udsatte. Vi deles om administrationen 
og hjælper indsatserne med strategi, 
dokumentation, udvikling og skalering, og 
samtidig skaber vi et stærkt fagligt miljø, 
hvor vi lærer af hinanden.

“Vi har gennem 13 år 
opbygget en stærk indsats 
og har nu en ambition om, 
at 2 Timer om Ugen skal 
blive en landsdækkende 
indsats. For at nå det mål 
har vi brug for at være en 
del af Fonden for Socialt 
Ansvar, der har erfaringer 
med at skalere initiativer 
og skabe en stærk og 
bæredygtig organisation.”

— Pia Sigmund, daværende  
formand for 2 Timer om Ugen

“Vi tror på, at vores indsats kan være til gavn for mange flere 
familier og lokalområder i Danmark. Derfor er vi meget glade 
for op tagel sen i Fonden for Socialt Ansvar, der har stærke 
kompetencer i forhold til at skalere gode initiativer. Samtidig 
ser vi muligheder for at skabe stærke synergier med flere af 
fondens andre indsatser.”

 

— Marie Olafsdottir, daværende bestyrelsesformand i Forældrenes Børneklub

“Det er især muligheden for at sikre Læsehunde et mere stabilt 
organisatorisk grundlag, der er grunden til, at vi har ønsket 
at blive optaget i Fonden for Socialt Ansvar. Herunder vil vi 
desuden blive endnu bedre til at dokumentere effekten af det 
arbejde, vores frivillige laver, og også her kan fonden hjælpe.”

 

— Trine Thougaard, daværende bestyrelsesformand i Læsehunde

“Vi ser en enorm værdi i, at vi 
nu kommer ind under Fonden 
for Socialt Ansvar, hvor vi har 
mulighed for at vokse og få 
de synergier og fordele, der er 
ved at dele administration, IT, 
kommunikation og fundraising 
– samt at blive del af fondens 
store netværk og faglige 
fællesskab.”

— Simon Christiansen,  
daværende bestyrelsesformand i  

Come Together Danmark

Alle organisationer, der 
bliver optaget i Fonden for 
Socialt Ansvar, har først 
været gennem et forløb i 
vores rugekasse. 

Hvis du vil høre mere om 
 rugekassen, kan du skrive til 
chef for  Program udvikling,  
Mikkel Hyldebrandt Jensen,  
på mikkel@socialtansvar.dk
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Styrelser og ministerier

Digitaliseringsstyrelsen

Socialstyrelsen

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration

Sundhedsstyrelsen

Udlændinge- og 
Integrationsministeriet

Kommuner, helhedsplaner  
og andre

Også en meget stor tak for et 
tæt samarbejde med kommuner, 
boligorganisationer og boligsociale 
helhedsplaner over hele Danmark, i 
Grønland og på Færøerne.

Vi vil også gerne sige tak til alle 
samarbejdspartnere på tværs af 
vores indsatser og projekter her-
under bl.a. Folkebevægelsen mod 
Ensomhed, biblioteker i hele landet, 
UNICEF, Sabaah, RED Center, 
BL, VIVE, Indvandrermedicinsk 
Klinik, Syddansk Universitet, 
Aarhus Universitet og Københavns 
Kommunes Center for Demens m.fl.

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

Bestyrelsen i Fonden for  
Socialt Ansvar

Kurt Helles Bardeleben  
Formand
Partner, advokat (H), i SIRIUS 
Advokater
F. 1957

Natasha Friis Saxberg
Næstformand
Adm. direktør i IT-Branchen
F. 1975

Anne B. S. Tønnes
Politidirektør i Københavns Politi
F. 1963

Anne-Marie Skov
Bestyrelsesformand i Tuborgfondet
F. 1953

Mikkel Bogh
Direktør for Statens Museum  
for Kunst
F. 1963

Thor Skov Jørgensen
Executive Vice President, Digital & 
eCommerce i Salling Group
F. 1982

Tak til vores samarbejdspartnere

Kolofon
Udgivet af Fonden for Socialt Ansvar, januar 2023. Billedkreditering: 
s. 5 og s. 10 øverst til venstre: Ilhan Ucar. Alle øvrige fotos: Fonden for 
Socialt Ansvar. Layout: Peter Folkmar. Trykkeri: Dystan & Rosenberg
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