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BROEN BYGGER BRO
Vi vil gerne deltage i samarbejder, der har fokus på:
1. At bygge bro for udsatte børn og unge til fritidslivet i 

lokalområdet
2. At bygge bro til de professionelle aktører i kommunale 

forvaltninger og institutioner
3. At bygge bro til andre organisationer, der er optaget af 

at forbedre udsatte børn og unges vilkår

OM BROEN
BROEN er frivillige foreninger, som hjælper børn og 
unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritids- 
tilbud.

BROEN hjælper med økonomisk støtte til kontingent 
og udstyr til fritidsaktiviteten. Desuden kan BROEN 
hjælpe med praktisk bistand til køb af udstyr og 
transport til aktiviteten.

BROENs lokale afdelinger består af frivillige, der 
gør en særlig indsats for, at alle børn og unge får 
mulighed for at være aktive i fritiden i et positivt 
fællesskab.

Den første afdeling var BROEN Horsens, som blev 
oprettet af Hans Søgaard i 2002. Siden er der opret-
tet afdelinger af BROEN over hele Danmark.
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BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE
BROENs fokus er børn og unge i familier, hvor der ikke er 
ressourcer til, at børnene kan deltage i en fritidsaktivitet. 
Det kan være på grund af dårlig økonomi eller vanskelige 
sociale forhold.

Gennem et aktivt fritidsliv kan børnene være sammen med 
andre børn, unge og voksne rollemodeller i et positivt 
fællesskab.

Undersøgelser viser, at udsatte børn kan opnå større tryg-
hed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter, 

og at det kan modvirke ensomhed, mistrivsel og negative 
sociale mønstre.

Antallet af børn, der lever i fattigdom, er ifølge Red Barnet 
steget kraftigt i perioden 2006-2011. I 2011 havde i alt 56.264 
børn levet i fattigdom i et eller flere år.
Desuden vurderer Sundhedsstyrelsen, at ca. 122.000 børn 
vokser op i familier med alkoholproblemer.*)

*) Tal fra Red Barnet: Child Poverty and Social Exclusion in 
Europe 2014 og Sundhedsstyrelsen: Børn i familier med 
alkoholproblemer 2010. 

BROEN SKABER VÆRDI FOR 
MENNESKER OG FOR SAMFUNDET 
Det at være udsat har først og fremmest store menne-
skelige omkostninger i form af mistet livskvalitet for den 
enkelte. De menneskelige omkostninger kommer vi aldrig 
til at fastsætte en pris på. Men vi kan regne ud, hvad 
udsatte børn og unge på sigt koster i øgede social- og 
sundhedsydelser, kriminalforsorg, retsvæsen og mistede 
indtægter i form af skat og produktivitet. 8,2 % af børnene 
i hver årgang bliver ifølge statistikken udsatte mennesker i 
størstedelen af deres liv, og ifølge Centre for Economic and 
Business Research i København er regningen 72,8 milliarder 
kroner for hver årgang, set i et livsforløb.

For hver ung, der kommer væk fra en livsbane på kanten af 
samfundet, kan det danske samfund forvente at spare 15 
millioner kroner.*) Det synes vi i BROEN er temmelig tan-
kevækkende – og det hele værd i mere end én forstand! 
BROEN vil forebygge med sin indsats, og for meget få 
midler kan vi investere i et godt børne- og ungdomsliv 
og trække flere unge ud af udsathed gennem et aktivt 
fritidsliv.

*) Ifølge Skandia-modellen 
– find mere på: www.udenforskabetspris.dk
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DE MANGE GODE 
HISTORIER I BROEN
Indsatsen i BROEN har hjulpet flere tusinde børn og unge 
siden etableringen i 2002. Det giver mange gode historier 
om betydningen af at blive hjulpet i en svær situation.
Her er et par af de gode historier, som gør det meningsfuldt 
at være en del af BROENs netværk:

Mikkel, der bliver støttet af Aktiv Fritid og BROEN:
“Mikkel har en udfordring i skolen. Han passer ikke helt ind, og 
han er overset derhjemme, da hans mor er alene med ham og 
hans lillesøster på 4 måneder. Hans sagsbehandler tog kontakt 
til Aktiv Fritid, og nu går Mikkel til springgymnastik. 
Hver tirsdag henter hans frivillige følgeven Sonja ham. BROEN 
betaler kontingent for hans medlemskab, og Aktiv Fritid har 

matchet Mikkel med Sonja og givet dem et 10-turskort til 
svømmehallen, da de slet ikke kan nøjes med at ses en gang 
om ugen. Mikkel har nu fået både en følgeven og en reserve-
bedste, han får brugt noget energi, og han glæder sig til hver 
tirsdag.”

(Projekt Aktiv Fritid i Vejle)

Dreng 6 år, der bliver støttet af BROEN:
”Jeg vil skrive om at jeg var rigtig glad for at gå til fodbold-
klubben. Jeg blev faktisk ked af det, da jeg fik at ved af mine 
forældre at de vil melde mig ud af kluben på grund af dårlig 
økonomi og at de kan ikke længere betale til et nyt medlem-
skab kontingent til næste år.”

(Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem)

Protektor for BROEN Danmark, 
Lisbeth Zornig Andersen, stifter og 
leder af Huset Zornig, initiativtager 
til og formand for den sociale tænke-
tank SIF (Social Innovations Forum):

”Når vi ved, hvor vigtigt det er for alle børn 
at gå til noget i fritiden, så er det afgørende 
med en organisation som BROEN, fordi den 
arbejder for at bryde den negative sociale 
arv igennem børns fritidsaktiviteter. Vi ved, 
hvor meget det betyder at føle sig dygtig og 
være en del af et sundt fællesskab, og finder 
man ikke det i skoleregi, så er det i friti-
den, det skal ske. Derfor kan det være helt 
afgørende for et barns skæbne, at det stifter 
bekendtskab med BROEN.”

(Interview ved støttearrangement for BROEN 
Struer, 2014)
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NETVÆRK GENNEM BROEN DANMARK
BROEN Danmark har som hovedformål:

• At være sekretariat for og at understøtte lokalafdelingerne
• At sikre det økonomiske grundlag for at hjælpe børn
• At dokumentere og synliggøre hjælpen
• At opsamle og dele erfaring og viden

Hver enkelt afdeling af BROEN har egne vedtægter og 
regnskab. Den lokale forening er også medlem af BROEN 
Danmark.

BROEN Danmark udgør netværket for lokalafdelingerne 
ved at samle tråde, udveksle erfaringer, rådgive den en-
kelte afdeling og ved at afholde temadage med relevant 
indhold.

BROEN SAMARBEJDER LOKALT
BROEN samarbejder med lokale fritidstilbud og fag-
personer. Vi hjælper børnene til at være aktive i de 
eksisterende foreninger og klubber. 

Vi får typisk kendskab til, at børn har brug for støtte 
gennem henvendelser fra fagpersoner i kommunen 
f.eks. lærere, pædagoger, sundhedspleje, familieråd-
givere, SSP og andre, der har tæt kontakt til børn og 
unge gennem deres daglige arbejde.

BROEN samler lokale aktører fra organisationer og 
kommune i nye tiltag til gavn for udsatte familier.
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SAGT OM BROEN 
BROENs indsats er blevet evalueret og kommenteret af forskellige fagpersoner og andre med engagement i børns vilkår 
og kampen mod negativ social arv i Danmark. På denne side har vi samlet et udvalg af kommentarer om BROEN.

H. K. H. Prinsesse Marie:

“BROENs arbejde har meget stor betydning for de her børn. I fritiden får de et fristed, 
et sted at være glade. Når de går til sport, kan de føle sig helt som andre børn. Jeg håber, 
denne dag vil være med til at gøre hver dag bedre for mange af de udsatte børn.”

(Åbningstale ved BROEN Danmarks konference “Børnefattigdom og social udstødelse”, 
Horsens 2010)

Henrik Dam Kristensen,
medlem af Folketinget, 
beskæftigelsesminister (S):

“Der er brug for at styrke samar-
bejdet mellem foreningslivet og de 
fagpersoner i den kommunale for-
valtning og de institutioner, der er 

tæt på de børn og unge, som har et særligt behov for støtte 
til et aktivt fritidsliv. Et samarbejde hvor BROEN Danmark 
løfter flere og flere udsatte børn og unge ind i forenings-
livets stærke fællesskaber.”

(Blogindlæg, Center for Socialt Ansvar, København 2014)

Bjarne Ibsen, 
professor og centerleder ved 
Center for forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund, 
Syddansk Universitet:

”Vi ved, at det for børn har stor 
betydning at være en del af et stærkt 

fællesskab sammen med andre børn og positive voksne. Når 
forældre ikke ansporer eller støtter deres børn til at deltage i 
en fritidsaktivitet, så er det vigtigt, at initiativer som Fritidspas 
og foreninger som BROEN kan gå ind og hjælpe. Begge dele 
kan skabe bedre livskvalitet for de mest udsatte børn. En frivil-
lig indsats, som den BROEN står for, udgør desuden en effektiv 
og billig indsats, som både kan stå alene og udgøre et godt 
supplement til eksisterende ordninger i kommunerne.”

(Red Barnet-konferencen ”Plads til alle”, Esbjerg 2015)

Peter Albæk, 
tidl. formand for Børns Vilkår:

“Jeg synes, at BROEN har en fanta-
stisk vigtig rolle, fordi BROEN netop 
kan være den løftestang, som kan 
være med til at give de her børn et 
andet fællesskab – et fællesskab 

som kan være med til at give dem nogle oplevelser, give 
dem tro på tilværelsen, tro på deres kammerater og dem 
de møder, som de spiller fodbold med, er spejder med eller 
danser med.”

(Oplæg ved BROEN Danmarks temadag om udsatte børn, Tønder 2011)

Charlotte Baere, 
projektkoordinator/
sundhedskonsulent, 
Køge Kommune:

“I min hverdag oplever jeg den 
livsglæde, det giver børn og deres fa-
milier at få hjælp fra BROEN. Mange 

børn får ikke opfyldt deres drøm om at kunne dyrke en fritids-
interesse, fordi deres forældre ikke har plads i budgettet til et 
foreningsmedlemskab. Her bygger BROEN virkelig bro. 

Jeg har set de fantastiske ansigtsudtryk, det giver, når ”lille
Peter” møder ”frivilligPeter” fra BROEN i den lokale sports-
forretning. Inklusion i en aktivitet drevet af frivillige ildsjæle, 
som ”vil” børnene, rykker virkelig noget hos den enkelte.”

 (Interview, samarbejdsmøde, Køge 2014)

EVALUERINGER AF BROEN
Idrættens outsidere, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012
Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem, BROEN Danmark, 2013
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HJÆLP OS MED AT HJÆLPE 
FLERE BØRN
BROENs indsats er afhængig af eksterne midler fra både 
privat og offentlig side. Vi samarbejder med erhvervsvirk-
somheder, nationale og lokale private fonde samt offentlige 
puljer og støtte fra personlige medlemmer, der støtter 
BROENs indsats og udvikling på landsplan og i de enkelte 
lokalafdelinger.

BLIV MEDLEM OG BYG MERE BRO
Vil du støtte BROEN til at hjælpe udsatte børn og unge til en 
aktiv fritid? Du kan for eksempel blive medlem af BROEN, så 
vi kan hjælpe endnu flere børn i vores lokalafdelinger over 
hele landet.
Find mere på www.broen-danmark.dk

STØT BROEN ØKONOMISK
Indsatsen med at hjælpe børn og unge koster meget, men 
vi synes, at det er hele besværet værd, når vi hører, hvad det 
giver det enkelte barn.

Vil du støtte vores arbejde, kan du både som privatperson 
og som virksomhed støtte BROEN økonomisk. Sammen 
med en virksomhed kan vi indgå i en sponsoraftale eller 
et nærmere defineret CSR-samarbejde, som passer til jeres 
profil og målsætning.



KONTAKT SE MERE
www.broen-danmark.dk
facebook.com/broendanmark
LinkedIn: BROEN Danmark
Twitter: @BroenDanmark

Erik Haumann 
sekretariatsleder
Tlf. 28 59 80 10
erik@broen-danmark.dk

Henrik Nørgaard
konsulent
Tlf. 22 84 85 76
henrik@broen-danmark.dk

Rune Løgstrup
konsulent
Tlf. 26 78 96 34
rune@broen-danmark.dk


