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1. Om BROEN – kort og godt 
BROEN består af frivillige foreninger, som hjælper børn og unge til at have en aktiv fritid i lokale 
idræts- og foreningstilbud. 

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. Vi samarbejder 
lokalt med andre organisationer eller foreninger, som tilbyder mentorlignende ordninger for udsatte 
børn og unge, om ekstra støtte, hvor det er relevant. 

BROENs lokale foreninger 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. 

Alle lokalforeninger er selvstændige foreninger med egne vedtægter, bestyrelse og regnskab. 
Arbejdet i lokalforeningerne er baseret på frivillige ildsjæle med indgående kendskab til lokal-
samfundet og tæt samarbejde med lokale aktører og foreninger. 

Den første forening var BROEN Horsens, som blev oprettet af Hans Søgaard i 2002. Siden er der 
oprettet afdelinger af BROEN over hele Danmark. 

 

BROEN bygger bro 
Vi deltager i samarbejder 
lokalt, der har fokus på:  

1) At bygge bro for udsatte 
børn og unge til fritidslivet i 
lokalområdet 

2) At bygge bro til de profes-
sionelle aktører i kommunale 
forvaltninger og institutioner 

3) At bygge bro til andre orga-
nisationer, der er optaget af at 
forbedre udsatte børn og unges 
vilkår 

 

BROEN hjælper udsatte børn og unge 
BROENs fokus er på børn og unge, hvor familien ikke har 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 rolle-modeller i et 
positivt fællesskab. 

Tegning&for&BROEN&'&skabt&og&doneret&til&BROEN&Aalborg&af&Christoffer&Fabæk&Kjær 
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Undersøgelser viser, at udsatte børn kan opnå større tryghed og livskvalitet ved at deltage i 
fritidsaktiviteter, og at det kan modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre.1 

Antallet af socialt udsatte børn og unge er svært at fastsætte præcist. En rapport fra SFI – Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd fra 2010 anslår på baggrund af registerdata, at cirka 15 % 
af børn og unge mellem 3 – 19 år i Danmark kan betegnes som udsatte eller marginaliserede.2 

Ifølge Danmarks Statistik er der 1.137.255 børn og unge i alderen 3-19 år pr. 1. januar 2016, 
svarende til at ca. 170.000 i aldersgruppen er udsatte eller marginaliserede. BROEN hjælper børn 
og unge under 18 år. Pr. 1. januar 2016 var der ifølge Danmarks Statistik 1.167.460 børn i alderen 
0-17 år, svarende til ca. 175.000 udsatte eller marginaliserede børn og unge under 18 år. 

Desuden vurderer Sundhedsstyrelsen, at cirka 122.000 børn vokser op i familier med alkohol-
problemer.3 

Det er disse tal, som vi i BROEN går ud fra, når vi taler om børn og unge, der kommer fra socialt 
udsatte familier. Og det siger os, at behovet for støtte er langt større, end de fleste forestiller sig. 

 

BROEN skaber værdi for mennesker og for samfundet 
Det at være udsat har først og fremmest store menneskelige omkostninger i form af mistet livs-
kvalitet for den enkelte. De menneskelige omkostninger kommer vi aldrig til at sætte 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 ved CBS i København er regningen 72,8 milliarder kroner for 
hver årgang, set i et livsforløb. 4 

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 tankevækkende – og det 
hele værd i mere end én forstand! 

BROEN vil forebygge ulighed og dårlig trivsel 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.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Se!f.eks!Børnerådets!”Børneindblik:!Et!aktivt!fritidsliv!skaber!større!trivsel!blandt!børn”,!november!2014!og!
”Børneindblik:!Unge!fra!økonomisk!trængte!familier!trives!dårligere!end!andre!unge”,!december!2015.!
2!SFI:!Mai!Heide!Ottosen!m.fl.,!2014.!
3!Sundhedsstyrelsen:!Børn!i!familier!med!alkoholproblemer,!2010.!
4!Ifølge!SkandiaZmodellen!–!find!mere!på:!www.udenforskabetspris.dk!
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2. Aktivitet i BROEN Danmark – status for 2015 
Den første BROEN blev oprettet af Hans Søgaard i 2002 i Horsens. Dengang havde Hans ikke – og 
heller ikke ret mange andre - forestillet sig, at behovet for hjælp til udsatte børn og unge var så stort, 
hverken i Horsens eller andre steder i Danmark. 

I 2008 blev der oprettet en lokalforening i Mariagerfjord med inspiration fra Horsens. BROEN 
Danmark blev oprettet i 2009 til over en tre-årig periode at udbrede modellen og metoden fra 
BROEN Horsens til andre dele af Danmark. Erfaringerne med dette er evalueret i 2012.5 Det førte 
til en beslutning i bestyrelsen om at føre indsatsen i BROEN Danmark videre, så længe der er et 
økonomisk grundlag for det. 

De seneste medlemmer af BROEN-familien kom med i 2014, da BROEN Lolland, BROEN Vejen 
og BROEN Silkeborg blev oprettet. Dermed havde vi i 2015 i alt 20 lokalforeninger. 

Status i denne rapport er opgjort pr. 31. december 2015. 

 

Status lokalforeninger 
Etablerede lokalforeninger 

BROEN er pr. 31. december 2015 til stede med lokale foreninger i 20 kommuner fordelt ud over 
landet (år for oprettelse nævnt i parentes): 

• Esbjerg (2013) 
• Guldborgsund (2011) 
• Haderslev (2013) 
• Herlev (2011) 
• Horsens (2002) 
• Køge (2013) 
• Lolland (2014) 
• Mariagerfjord (2008) 
• Nyborg (2012) 
• Næstved (2010) 
• Odense (2011) 
• Silkeborg (2014) 
• Struer (2010) 
• Svendborg (2012) 
• Sønderborg (2012) 
• Tønder (2011) 
• Vejen (2014) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Se!rapporten!”Aktivt!idrætsliv!for!udsatte!børn!fra!mindrebemidlede!hjem”,!BROEN!Danmark,!2012.!
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• Vejle (2010) 
• Vordingborg (2013) 
• Aalborg (2009) 

 

Kommende lokalforeninger under etablering 

Der arbejdes i øjeblikket på etablering af lokale foreninger i følgende byer/kommuner: 

• Hedensted6 
• Halsnæs7 

 

Potentielle lokalforeninger 

Der har været henvendelser fra andre kommuner, som har vist interesse for at starte en afdeling af 
BROEN. Konkret er der holdt interessemøder med aktører i Lejre og Varde kommuner, og BROEN 
Danmark er klar til at hjælpe en ny lokalforening i gang, hvis det lykkes at samle en kreds af 
frivillige til at oprette en bestyrelse for foreningen. 

 

På den følgende side vises en grafisk fremstilling af BROENs lokalforeninger på landsplan: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!BROEN!Hedensted!blev!stiftet!i!januar!2016.!
7!BROEN!Halsnæs!blev!stiftet!i!februar!2016.!
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Figur 1: Grafisk fremstilling af BROENs lokalforeninger i Danmark 
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Status for støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i BROENs lokalforeninger 
BROEN Danmark har siden sommeren 2011 foretaget en registrering af støtte til børn og unge for 
at kunne dokumentere indsatsen og rækkevidden af indsatsen i samarbejde med lokalforeningerne. 

I tabellen nedenfor er en opgørelse pr. 31. december 2015 baseret på data fra lokalforeningerne. 

 

Figur 2: Oversigt over støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i lokalforeninger 

Forening 
(seneste opdatering) 

Startår Støttede 
børn og unge 

Frivillige (inkl. 
bestyrelse) 

Esbjerg (feb 2016) 2013 46 3 
Guldborgsund (apr 2016) 2011 60 9 
Haderslev (jan 2016) 2013 76 2 
Herlev (feb 2016) 2011 77 3 
Horsens (maj 2016) 2002 593 5 
Køge*) (feb 2016) 2013 119 7 
Lolland (jan 2016) 2014 164 11 
Mariagerfjord (feb 2016) 2008 203 6 
Nyborg (jan 2016) 2012 149 3 
Næstved (jan 2016) 2010 128 6 
Odense (feb 2016) 2011 325 5 
Silkeborg (jun 2016) 2014 83 5 
Struer*) (feb 2016) 2010 60 7 
Svendborg (mar 2016) 2012 72 2 
Sønderborg (jun 2015) 2012 22 8 
Tønder (mar 2016) 2011 206 8 
Vejen (jan 2016) 2014 39 6 
Vejle (jan 2016) 2010 191 6 
Vordingborg (feb 2016) 2013 120 9 
Aalborg (mar 2016) 2009 341 8 
I alt 20 3074 119 

*) Tallet er formentlig højere, da en del børn støttet i 2014 også er aktive i 2015, men kun talt med under 
2014-opgørelsen. 
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Sammenfattende om aktiviteten i BROEN 
Udbredelse af BROEN 

BROEN var ved udgangen af 2015 til stede med 20 lokalforeninger fordelt ud over landet. 
Fordelingen på landsdele er følgende: 

• Jylland: 11 lokalforeninger (Esbjerg, Haderslev, Horsens, Mariagerfjord, Silkeborg, Struer, 
Sønderborg, Tønder, Vejen, Vejle, Aalborg) 

• Fyn: 3 lokalforeninger (Nyborg, Odense, Svendborg) 
• Sjælland/Øerne syd for Sjælland/Bornholm: 6 lokalforeninger (Guldborgsund, Herlev, 

Køge, Lolland, Næstved, Vordingborg) 

Forventningen ud fra igangværende kontakter og henvendelser fra andre byer/kommuner er, at 
BROEN i løbet af 2016 vil være etableret yderligere 1 - 2 steder med nye lokalforeninger i Halsnæs 
og Hedensted. Det vil sige, at BROEN Danmark med udgangen af 2016 kan se frem til at have 
foreninger i 21 - 22 byer/kommuner i alt. 

 

Støtte til børn/unge i lokalforeninger 

I 2015 blev der støttet 3.074 børn og unge mod 2.511 ved seneste opgørelse for 2014. Det er en 
stigning på 22 %. 

Vi anslår, at der siden starten af den første BROEN i Horsens i 2002 er støttet mere end 4.000 børn 
og unge til en aktiv fritid. Dette tal er formodentlig lidt større, da der først fra 2009 blev indført en 
systematisk registrering af støtte i forbindelse med projektet ”Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra 
mindrebemidlede hjem” (2009-2012). 

Desuden er der i enkelte lokalforeninger bevilliget og registreret støtte til enkelte børn i slutningen 
af et år, mens den reelle aktivitet for barnet fandt sted i det efterfølgende år. Dermed er tallet for 
antal støttede børn reelt lidt højere, end det fremgår af opgørelsen på foregående side, men det har 
ikke været muligt at præcisere nærmere. 

 

Status for tilknyttede frivillige 

Ved udgangen af 2015 er tilknyttet i alt 119 frivillige i BROENs lokalforeninger mod 137 ved 
seneste opgørelse for 2014. Det er et fald på 13 %. 

Faldet i antallet af frivillige dækker over, at en del lokalforeninger har mistet aktive frivillige i løbet 
af året. Det har for flere lokalforeninger betydet, at der er sat en målrettet indsats i gang for at 
tiltrække nye frivillige.8 Dette arbejder BROEN Danmark på at understøtte i samarbejde med de 
nuværende frivillige i lokalforeningerne og andre samarbejdspartnere i lokalområdet. Det betyder 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Eksempelvis!har!BROEN!Esbjerg!og!BROEN!Aalborg!fået!en!del!nye!frivillige!i!begyndelsen!af!2016.!
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også, at der er behov for en fortsat opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse af nye frivillige i 
alle lokalforeninger for at sikre kontinuitet og sammenhæng i den lokale indsats. 

Udover de registrerede frivillige er der i flere lokalforeninger tale om, at der er flere aktive 
frivillige, som hjælper lejlighedsvist. Der er typisk tale om konkrete opgaver af kortere varighed, 
eventuelt ad flere omgange, uden at personen bliver en del af bestyrelsen. Det samlede antal 
frivillige i BROEN er derfor lidt højere end det tal, der fremgår af oversigten på tidligere side. Det 
kan eksempelvis være hjælp til telefonpasning, transport af børn til fritidsaktiviteten, vejledning i 
sportsforretninger i forbindelse med indkøb af udstyr, hjælp til hjemmesider/it-udstyr og pr-
materialer af forskellige slags (foldere, bannere, m.m.). 

 

Protektor for BROEN 
Siden november 2014 har Lisbeth Zornig Andersen været protektor for BROEN Danmark. Lisbeths 
stærke engagement i socialt udsatte borgeres forhold giver et godt samspil med BROENs indsats for 
udsatte børn og unges fritidsliv. Hun har givet god inspiration ved årskonferencen i marts 2015 for 
frivillige fra BROENs lokalforeninger. BROEN Danmark deltog desuden med oplæg ved Huset 
Zornigs årlige børnekonference i Nyborg i oktober 2015. 

Lisbeth Zornig Andersen, stifter og leder af Huset Zornig, initiativtager og formand for den sociale tænketank 
SIF/Social Innovations Forum samt protektor for BROEN Danmark (foto: Huset Zornig) 

“Det er helt naturligt for mig 
at sige ja til at være 
protektor for BROEN, fordi 
den arbejder for at bryde 
den negative sociale arv 
igennem børns fritids-
aktiviteter. 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 fritiden, 
det skal ske.” 

Lisbeth(Zornig(Andersen(
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3. BROEN Danmark – organisering og opgaver 
BROEN Danmark blev oprettet i 2009 med det formål at udbrede metoden med at hjælpe børn og 
unge til et aktivt fritidsliv fra de to allerede oprettede lokalforeninger i Horsens (oprettet 2002) og 
Mariagerfjord (oprettet 2008) til andre dele af Danmark. Dette arbejde blev støttet af midler fra to 
ministerier og Sats-puljen. Fra 2009 til 2012 blev der oprettet 11 nye lokalforeninger i forskellige 
dele af landet, så der i alt var 13 lokalforeninger ved projektets afslutning. Alle var organiseret som 
selvstændige foreninger med egne vedtægter, frivillig bestyrelse og selvstændig økonomi, men 
understøttet med økonomisk støtte fra BROEN Danmarks samarbejde med større fonde. Denne 
indsats er evalueret i rapporten ”Aktivt idrætsliv til udsatte børn fra mindrebemidlede hjem” 
(BROEN Danmark, 2012). 

Lokalforeningerne er en del af BROEN Danmark. Udgangspunktet for alle er ”Horsens modellen” – 
dog tilpasset efter den enkelte kommunes forhold og specifikke problemstillinger. Der er i alle 
lokalforeninger en udstrakt grad af samarbejde med lokale idræts- og fritidsforeninger samt med 
fagpersoner i den kommunale organisation, primært fra børn- og unge- samt social- og 
sundhedsområderne i den pågældende kommune. 

I en del lokalforeninger er der endvidere et velfungerende samarbejde med lokale sponsorer i form 
af loger, pengeinstitutter og virksomheder, som støtter økonomisk i form af engangsdonationer, 
længerevarende sponsorater eller anden form for bidrag, f.eks. i form af rabatter eller ydelser uden 
beregning ved køb af sportsudstyr, grafisk materiale eller lignende. 

 

Organisering 
Bestyrelse: BROEN Danmark har en frivillig bestyrelse og egne vedtægter, og regnskabet revideres 
af en ekstern registreret revisor. 

Bestyrelsens sammensætning pr. 31. december 20159: 

• Formand: Peter Poulsen (fra BROEN Køge) 
• Kasserer Judith Winther 
• Øvrige medlemmer: 

o Hans Søgaard (fra BROEN Horsens) 
o Torben Engholm (medlem af Byrådet i Horsens Kommune) 
o Lone Ørsted (medlem af Byrådet i Horsens Kommune) 
o Per Løkken (medlem af Byrådet i Horsens Kommune) 
o Morten Jensen (fra BROEN Vejle). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Der!blev!sammensat!ny!bestyrelse!ved!generalforsamlingen!i!marts!2016.!Find!den!nuværende!bestyrelse!på!BROEN!
Danmarks!netsted.!
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Bestyrelsen er ulønnet og afholder møder ca. fire gange om året samt en årlig generalforsamling. 
Desuden holdes der koordineringsmøder ca. en gang om måneden, hvor en arbejdsgruppe bestående 
af repræsentanter for bestyrelsen og sekretariatet tager stilling til den løbende drift af BROEN 
Danmark. 

Protektor: Lisbeth Zornig Andersen fra Huset Zornig er ulønnet protektor for BROEN Danmark 
uden særlige opgaver. Protektoren inviteres til at deltage i årskonferencen for lokalforeningerne 
samt til særlige arrangementer. 

Sekretariat: BROEN Danmark har ansat to konsulenter på fuld tid samt en konsulent på deltid (80 
%) til etablering og forankring af lokalforeninger samt udvikling, fundraising, pr og dokumentation 
for BROEN Danmark og lokalforeninger. 

Sekretariatet arbejder tæt sammen med bestyrelsen. Sekretariatet deltager i bestyrelsesmøder – dog 
uden stemmeret, men med funktion som informationskilde til den løbende indsats i BROEN 
Danmark og lokalforeningerne, og sekretariatet er referent på bestyrelsesmøderne. 

 

Opgaver 
Målet er at etablere lokale foreninger af BROEN Danmark i byer/kommuner, hvor der er et lokalt 
behov uden en eksisterende indsats, og at understøtte allerede oprettede lokalforeninger med de 
løbende opgaver, herunder det økonomiske sikkerhedsnet under den lokale indsats. 

Lokalforeningerne støttes i etableringsfasen med startkapital, hjælp til pr (oprettelse af domæne, 
hjemmeside, foldere, pressemeddelelser osv.), hjælp til fundraising og sparring i forbindelse med 
problemstillinger i forhold til målgruppen og lokale samarbejdspartnere. 

BROEN Danmark varetager oprettelsen og driften af en it- og kommunikationsstruktur, der sikrer, 
at lokalforeningerne kan være synlige lokalt og kommunikere med lokale samarbejdspartnere. Dette 
omfatter oprettelse af domæner, webhoteller, email-konti, udsendelse af fælles nyhedsbrev, 
formidling via sociale medier mm. 

Desuden opsamler BROEN Danmark løbende data om tilknyttede frivillige og om støttede børn og 
unge i samarbejde med lokalforeningerne til brug for dokumentation af indsatsen over donorer og 
samarbejdspartnere. 

BROEN Danmark indgår i en række samarbejder med beslægtede organisationer og netværk med 
formålet af fremme udsatte børn og familiers vilkår. Desuden sidder BROEN Danmark med i 
styregrupper for lokale projekter, der involverer deltagelse af en af BROENs lokalforeninger. 

Til at løse de konkrete opgaver har bestyrelsen for BROEN Danmark tilknyttet et sekretariat. 
Sekretariatets opgaver er at: 

• oprette nye lokalforeninger i kommuner, hvor BROEN ikke er repræsenteret 
• understøtte aktiviteter i allerede fungerende lokalforeninger 
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• hjælpe med at finde nye frivillige til lokalforeningerne 
• opbygge en medlemsorganisation til at understøtte BROEN 
• søge midler til den løbende aktivitet i lokalforeningerne og til den fortsatte drift af 

sekretariatet 
• hjælpe med ansøgninger til lokale fonde 
• søge §18-midler i den enkelte kommune 
• sørge for kommunikation internt til bestyrelse og lokalforeninger samt eksternt til sam-

arbejdspartnere 
• facilitere netværk og udveksling af erfaring og viden for lokalforeninger 
• dokumentere indsatsen i lokalforeningerne 
• evaluere indsatsen over for tilskudsgivere 
• at inddrage forskningsinstitutioner i evalueringen af indsatsen og betydningen for de støttede 

børn og unge 
• etablere samarbejder med relevante organisationer 
• deltage i relevante netværk om udvikling af indsatsen for socialt udsatte børn og unge 
• sætte forholdene for udsatte børn og unge på dagsordenen i samfundsdebatten 

 

Aktiviteter 
BROEN Danmark arrangerer i samarbejde med lokale frivilligcentre, ildsjæle og kommunale 
initiativtagere informationsmøder i lokalområder med henblik på at oprette nye lokalforeninger af 
BROEN. Desuden deltager sekretariatet i konferencer om udsatte børn og unge som oplægsholder 
og har stået for workshops i forbindelse med temadage. 

Hvert år arrangerer BROEN Danmark en fælles konference for alle aktive i BROENs arbejde. Her 
inviteres lokalforeningerne til et døgnseminar, hvor udveksling af erfaringer mellem de frivillige er 
omdrejningspunktet. På årskonferencen inviteres også fagpersoner med særlig viden om et område 
af relevans for indsatsen i BROEN til at formidle erfaringer og ny viden til de frivillige. I 2015 var 
temaet for årskonferencen ”Synlighed og samarbejde” med deltagelse af en løbeklub, en sponsor-
virksomhed og BROENs protektor Lisbeth Zornig Andersen. 

BROEN Danmark har desuden afholdt temakonferencer for eksterne samarbejdspartnere hen-
holdsvis i 2010, 2011 og 2014 om socialt udsatte børns vilkår med oplæg af faglige eksperter. 
Konferencerne er afholdt i samarbejde med lokale samarbejdspartnere (2010: Horsens Kommune, 
2011: Frivilligcenter Tønder, 2014: Horsens Kommune). I 2015 begyndte planlægningen af en 
temakonference, som afholdes i foråret 2016 i samarbejde med Køge Kommune. 

 

Samarbejdspartnere 
BROEN har et velfungerende samarbejde både i forhold til økonomisk understøttelse og i forhold 
til fortsat udvikling af aktiviteter. Det sker på lokalt plan, hvor lokalforeningen indgår i samarbejde 
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med andre foreninger, virksomheder og fonde om længerevarende eller tidsafgrænsede projekter og 
initiativer. Det sker også på et overordnet landsdækkende plan, hvor BROEN Danmark går ind i 
kortere eller længerevarende samarbejder på vegne af lokalforeningerne. 

Økonomi: BROENs indsats er afhængig af eksterne midler fra både privat og offentlig side. Vi 
samarbejder med erhvervsvirksomheder, landsdækkende og lokale fonde samt offentlige puljer i 
både stat og kommuner. 

BROEN Danmark har samarbejdet med følgende fonde og puljer: 

• BikubenFonden 
• Energiselskabet OK 
• Kulturministeriet 
• OAK Foundation 
• Ole Kirk’s Fond 
• Skandia Danmark/Idéer for Livet 
• Social-, Børne- og Integrationsministeriet 
• TrygFonden 

Vi arbejder på i højere grad at kunne generere indtægter på anden vis. Derfor har BROEN i 2015 
taget nye initiativer for at indsamle økonomiske midler: 

• Charii.com: Samarbejde med velgørenhedsportal om generel indsamling og til særlige 
projekter som eksempelvis ferieaktiviteter 

• Indsamlingsnævnet: Godkendelse til at foretage indsamlinger på nettet og ved events 
• MobilePay: Oprettelse på vej til at kunne modtage overførsler fra mobiltelefoner 
• Webshop: Oprettelse på vej til at kunne modtage medlemsbetaling og donationer via netsted 

samt evt. salg af merchandise 

Evaluering/forskning: Det er et stort ønske for BROEN at blive evalueret af en uafhængig 
institution, og BROEN har taget kontakt til universiteter og professionsuddannelser, der har fokus 
på børn og unges trivsel. Udfordringen er at få finansieret et forskningsprojekt, og vi arbejder 
fortsat på at indgå i et samarbejde med mulighed for at skaffe midler til dette. 

BROEN har valgt kontinuerligt at indsamle data om støtten til børn og antallet af frivillige i 
lokalforeningerne. Disse data bruges til at udarbejde en årlig status for omfanget af aktiviteter for 
hele BROEN. Desuden har vi taget kontakt til analyseinstitutioner med henblik på at finde en 
samarbejdspartner, der kan kvalificere vores nuværende registreringssystem, så registreringen bliver 
forenklet og digitaliseret for at sikre en bedre og hurtigere opsamling og bearbejdning af data samt 
større sikkerhed for hele tiden at have opdaterede oplysninger tilgængelige fra lokalforeningerne. 

Netværk: BROEN Danmark indgår i følgende netværk: 

• EAPN Danmark som del af European Anti-Poverty Network: BROEN Danmark indgår i 
bestyrelsen 
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• Center for Socialt Ansvar: Med partnerskabsaftale 
• Børnesagens Fællesråd: Som medlem 

Samarbejdsaftaler: BROEN Danmark indgår i samarbejde med følgende organisationer: 

• Red Barnet Ungdom: Om at understøtte mentorprojektet ”Barnets Ven”, konkret i Aalborg 

Udviklingsprojekter: BROEN Danmark indgår i følgende udviklingsprojekter: 

• Mentorprojekt: BROEN Danmark har sammen med Syddansk Universitet søgt midler til et 
fælles mentorprojekt. Der er endnu ikke fundet finansiering til at påbegynde projektet. 

• Projekt Anbragt: I samarbejde med Huset Mandag Morgen og en række organisationer og 
kommuner. Fase 1 er gennemført og afsluttet. 

Lokalt projektsamarbejde: 

• Center for Boligsocial Udvikling: Samarbejde og sparring i forhold til boligsociale 
helhedsplaner på lokalt niveau. 

• Projekt Aktiv Fritid: BROEN Danmark indgår i styregruppen for projektet, som er et 
samarbejde mellem Vejle Kommune, Red Barnet Vejle og BROEN Vejle. 

• Fritidsbutikken i Vollsmose: BROEN Danmark indgår i et samarbejde om at sikre bedre 
kontakt mellem Odense Kommune og BROEN Odense. 

• Projekt Move: BROEN Danmark indgår i styregruppen for et projekt for sårbare børn i 
Horsens, der er støttet af TrygFonden og ledet af Jysk Børneforsorg. 

• Projekt Fokus: BROEN Danmark har støttet DGI’s projekt om at inddrage skydning som 
middel til at styrke børn med ADHD-lignende vanskeligheder i at opnå styrket 
koncentration. Projektet har været gennemført i Nyborg og er på vej i Odense og Esbjerg. 

• 2412Run: BROEN Danmark har sammen med OK understøttet afholdelse af juleløbet 
2412Run i samarbejde med lokalforeningerne i Horsens og Haderslev og lokale frivillige. 
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4. Perspektiver for BROEN Danmark 

BROEN Danmark arbejder med forankring af organisationen i et langsigtet perspektiv, som sikrer, 
at der er et vedvarende grundlag for den lokale indsats med at hjælpe udsatte børn og unge i lokal-
foreningerne. Set i lyset af at vi hjælper et stigende antal børn, forventer vi også, at opgaven bliver 
større med stadig flere henvendelser fra samarbejdspartnere og oprettelse af nye lokalforeninger, 
som har brug for opbakning, viden, rådgivning og økonomisk hjælp fra BROEN Danmark. 

 

Bestyrelsens mål for BROEN 
• At alle børn uanset baggrund har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter 
• At BROEN er til stede som aktør for udsatte børns fritidsliv i de kommuner, hvor der er 

behov for en indsats 
• At samarbejde med andre organisationer med samme mål 
• At opnå aftaler om samarbejde med alle kommuner, hvor BROEN er til stede 

 

Organisering 
Bestyrelsen: BROEN Danmark afholder i 2016 for første gang sin årlige generalforsamling i 
forbindelse med den årlige landskonference for lokalforeningerne for at sikre størst mulig deltagelse 
fra disse. Dermed er der også bedre mulighed for, at frivillige fra lokalforeningerne får indblik i 
BROEN Danmarks arbejde og kendskab til bestyrelsen. Gennem medlemsorganisationen har 
medlemmer desuden indflydelse på BROENs fælles indsats og overordnede udvikling. 

Lokalforeninger: Forventningen er, at der vil komme 1 – 2 lokalforeninger mere til i 2016. Det vil 
stille krav til bistand ved opstart, startkapitel, it-struktur og vejledning til at komme videre med 
lokal fundraising, pr og kontakt med samarbejdspartnere i kommune og foreningsliv. 

Målet er ikke at lave mange foreninger rundt om i landet, men gennem et tæt samarbejde med 
kommuner og private aktører sammen at skabe velfungerende foreninger, hvor der er et konkret 
behov, og hvor det skønnes, at foreningen kan forankres i et konstruktivt samarbejde mellem 
kommune, erhvervsliv og frivillige. 

 

Økonomi 
BROEN er i høj grad afhængig af eksterne midler fra både privat og offentlig side. Vi har mødt stor 
velvilje og støtte fra såvel fonde som ministerielle puljer, og en del lokalforeninger modtager også 
god støtte i lokalområdet fra kommunen og loger mv. Vi arbejder på selv i højere grad at være i 
stand til at indsamle midler, som kan supplere midler fra donorer. 
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Vores erfaringer viser, at fonde, virksomheder og privatpersoner gerne vil støtte og hjælpe udsatte 
børn og unge. De gode historier fra lokalforeningerne om støtte, der gør en forskel, betyder meget 
for den enkelte fond, den lokale virksomhed og for enkeltpersoner, som kan se, at støtten virkelig er 
med til at gøre en forskel. Udfordringen er at skaffe midler til at drive BROEN Danmarks 
sekretariat som grundlag for indsatsen i lokalforeningerne. 

Fokusområder i 2016 vil være: 

• Samarbejde med fonde 
• Samarbejder med kommuner, hvor BROEN er til stede 
• Søgning af statslige puljer 
• Indsamling via nettet (BROENs netsted og Charii.com) og egne events (f.eks. 2412Run, 

foredrag, Tour de BROEN) 
• Indsamling ved lokale arrangementer (f.eks. motionsevents, byfest, open by night) 

 

Samarbejder 
BROEN Danmark vil i 2016 være aktiv i forhold til at finde nye samarbejdspartnere, som vi i 
samarbejde med kan skabe projekter, hvor en samlet indsats over for målgruppen kan være med til 
at gøre forskellen mellem trivsel eller mistrivsel for det enkelte barn. 

BROEN er dygtig til at bygge bro til en aktiv fritid for de børn, som er udfordrede på det sociale og 
økonomiske område. BROENs frivillige har et indgående kendskab til aktivitetsudbydere i 
lokalområdet og er gode til at finde og følge op på børnenes aktiviteter. Sammen med andre 
organisationer, som tilbyder børnene en mentor, lektiehjælp eller støtte og vejledning til den enkelte 
familie, når det gælder om planlægning af helt basale ting, som skal fungere i hverdagen for at få 
familien til at fungere, vil BROEN forsøge at komme 360 grader rundt om børnene. 

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

1) 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 
svarende til ca. 30 - 40 % af budgettet for BROEN Horsens. 

2) 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, 
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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. 

3) 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. 

4) 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 ekstra 
støtte til at deltage i fritidstilbuddet og tilbud om lektiehjælp. 

 

Formidling og politisk fokus 
BROEN Danmark vil være med til at sætte den socialpolitiske dagsorden i 2016. BROEN er 
blandet andet medlem af Børnesagens Fællesråd, og her vil BROEN være med til at holde fokus på 
børns rettigheder og muligheder. Gennem høringer og konferencer vil BROEN være med til at 
fastholde politiske beslutningstagere i Folketinget og i de enkelte kommuner på børns rettigheder og 
gøre opmærksom på de udfordringer, som en stor gruppe børn og unge slås med til dagligt. Det er 
børn, som lever i familier, hvor sygdom, arbejdsløshed og misbrug er med til at sætte familiens 
dagsorden, familier, som ikke kan få budgettet til at hænge sammen, og hvor konsekvensen er, at 
børnene ikke har mulighed for et aktivt fritidsliv sammen med kammerater og voksne rollemodeller. 

I løbet af 2016 tilbyder vi møder med partiernes politiske ordførere (social- og idrætsområdet) i 
Folketinget, hvor vi vil fortælle om BROENs formål og udfordringer. Vi vil desuden komme med 
bemærkninger og erfaringer i forhold til uddeling af Satspuljemidler. Satspuljen har efter vores 
opfattelse været god til at hjælpe nye initiativer i gang. Men når et projekt efterfølgende har vist sig 
at løfte en vigtig opgave i samfundet uden at være blevet økonomisk bæredygtig i den forholdsvis 
afgrænsede periode, som støtten tildeles, er der ikke længere mulighed for at søge Satspuljen, lige 
som andre statslige puljer er meget begrænsede. 

Vi mener, at udsatte børn og unges trivsel i fritiden er for vigtig en opgave til udelukkende at blive 
overladt til privat finansiering. Derfor håber vi, at der i højere grad kan komme et langsigtet 
perspektiv i den offentlige støtte af indsatser, som den BROEN står for.  
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