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BROEN	  –	  hjælper	  udsatte	  børn	  til	  en	  aktiv	  fritid	  

	  

Cases	  fra	  BROEN	  til	  at	  styrke	  udsatte	  børn	  og	  unges	  aktive	  fritidsliv	  

Vi	  har	  udvalgt	  fire	  eksempler	  på,	  hvordan	  BROEN	  indgår	  i	  samarbejder	  mellem	  både	  offentlige	  og	  frivillige	  
aktører	  om	  at	  hjælpe	  udsatte	  børn	  og	  unge	  til	  at	  være	  aktive	  i	  et	  lokalt	  fritidstilbud.	  

	  

BROEN	  Horsens:	  samarbejdsaftale	  og	  grundtilskud	  fra	  Horsens	  Kommune	  

Der	  er	  indgået	  en	  samarbejdsaftale	  om	  en	  fælles	  indsats	  for	  at	  give	  børn	  og	  unge	  fra	  udsatte	  og	  
ressourcesvage	  familier	  bedst	  mulig	  støtte.	  

BROEN	  Horsens	  hjælper	  5-‐600	  børn	  årligt	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  fagpersoner	  i	  Horsens	  Kommune.	  Horsens	  
Kommune	  er	  med	  til	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  BROEN	  blandt	  kommunale	  fagpersoner.	  Desuden	  yder	  
kommunen	  et	  grundtilskud	  på	  318.000	  kr.	  om	  året,	  svarende	  til	  ca.	  40	  %	  af	  budgettet	  for	  BROEN	  Horsens.	  

	  

BROEN	  Silkeborg:	  samarbejde	  om	  integrationsprojekt	  

BROEN	  Danmark	  har	  været	  med	  til	  at	  etablere	  et	  samarbejde	  om	  at	  hjælpe	  børn	  og	  unge	  fra	  
flygtningefamilier	  til	  hurtig	  integration	  gennem	  deltagelse	  i	  det	  lokale	  idræts-‐	  og	  foreningsliv.	  Hjælpen	  kan	  
bestå	  i	  økonomisk	  støtte	  til	  kontingent	  og	  udstyr,	  vejledning	  om	  fritidsaktiviteter,	  tolkebistand,	  besøg	  hos	  
familier	  og	  ledsagelse	  til	  aktiviteten.	  Samarbejdet	  koordineres	  af	  integrationsafdelingen	  i	  Silkeborg	  
Kommune	  og	  involverer	  ud	  over	  BROEN	  Silkeborg	  også	  DGI,	  Røde	  Kors	  og	  Ungdommens	  Røde	  Kors.	  

	  

BROEN	  Nyborg:	  samarbejde	  om	  skydeprojekt	  for	  børn	  med	  særlige	  behov	  

BROEN	  Nyborg	  er	  en	  del	  af	  DGIs	  Fokus-‐projekt	  i	  Nyborg,	  hvor	  børn	  med	  særlige	  behov,	  bl.a.	  ADHD,	  har	  
deltaget	  i	  skydning	  i	  den	  lokale	  skytteforening.	  Det	  har	  hjulpet	  børnene	  til	  at	  opnå	  større	  ro	  og	  
koncentration.	  I	  samarbejdet	  indgår	  specialskoler	  i	  Nyborg	  Kommune,	  Nyborg	  Skytteforening	  og	  BROEN	  
Nyborg.	  

	  

BROEN	  Svendborg:	  kommunal	  koordinering	  af	  samarbejde	  om	  fritidspas	  

Svendborg	  Kommune	  og	  BROEN	  Svendborg	  har	  indledt	  et	  samarbejde	  om	  at	  hjælpe	  socialt	  udsatte	  børn	  til	  
at	  være	  aktive	  i	  fritiden	  gennem	  støtte	  til	  kontingent	  og	  udstyr.	  Svendborg	  Kommune	  har	  tilbud	  om	  
fritidspas,	  der	  kan	  dække	  en	  del	  af	  kontingentet,	  og	  BROEN	  kan	  så	  gå	  ind	  med	  støtte	  til	  det	  nødvendige	  
udstyr.	  	  Samarbejdet	  koordineres	  af	  kommunens	  fritidskonsulent.	  Ungdommens	  Røde	  Kors	  indgår	  også	  i	  
samarbejdet	  om	  at	  inddrage	  mentorer	  til	  de	  børn,	  der	  har	  brug	  for	  lidt	  ekstra	  støtte	  til	  at	  deltage	  i	  
fritidstilbuddet,	  og	  tilbud	  om	  lektiehjælp.	  


