
 
 

BROEN Danmarks frivillighedspolitik 
 

Velkommen som frivillig i BROEN Danmark. 
  

Om BROEN Danmark 
Vores mission er at hjælpe udsatte børn og unge, så de kan deltage i en fritidsaktivitet på lige fod 
med deres jævnaldrende kammerater. Som frivillig i BROEN Danmark støtter du dette arbejde, og 
din indsats er med til at omsætte Børnekonventionens ord til konkrete handlinger, som skaber en 
mærkbar forskel for det enkelte barn.  
 
Vores frivilligpolitik 
BROEN Danmarks lokale afdelinger arbejder tæt sammen med kommunerne om at løse en opgave 
i det danske velfærdssystem, som efterhånden er meget efterspurgt. Måden, vi løser denne 
opgave, er dybt forankret i frivillighed og de måder, hvorpå civilsamfundet kan være med til at 
skabe mere velfærd for færre midler. Samarbejdet mellem BROENs afdelinger og kommunerne er 
blevet mere indgående de senere år, og mange af vores nyere afdelinger er opstået på 
foranledning af kommunerne.  De frivillige i BROENs lokalafdelinger er til stadighed med til at 
udvikle hele organisationen og tilføre nye kompetencer og muligheder. Vores frivillighedspolitik 
har til hensigt at skabe et fælles fundament for alle frivillige i BROEN og samtidig definere et 
ensartet niveau, som kan være med til at sikre en fortsat kvalitet i det frivillige arbejde.  
 
Den frivillige indsats 
En frivillig indsats i en af BROENs lokalafdelinger tager grundlæggende udgangspunkt i BROEN 
Danmarks værdigrundlag og vedtægter. Vores mange frivillige udfører en række opgaver på vidt 
forskellig vis, og der er ikke to afdelinger, som er organiseret på samme måde angående det 
frivillige arbejde. Nogle frivillige sidder i bestyrelser og planlægger arbejdet fremadrettet. Nogle af 
vores frivillige har den daglige kontakt med kommunen, men andre laver fundraising, laver 
dokumentation af aktiviteter eller tager børnene i hånden, når de skal have et par nye 
fodboldstøvler. Der er en opgave til alle, og kun fantasien, kompetencer og virkelyst sætter 
grænser for, hvordan man kan bidrage til det frivillige arbejde i BROEN-regi. 
 
BROEN Danmark tilbyder 
Lysten skal drive værket som frivillig i BROEN Danmark, og man får meget igen som frivillig. Den 
frivillige indsats gør en tydelig forskel for det enkelte barn, og på sigt vil denne indsats være med 
til at løfte nogle børn og unge ud af en uheldig negativ spiral. Den hjælp, som de frivillige leverer til 
udsatte børn over hele Danmark, spreder ringe i vandet – ikke kun til deres nærmeste familie, som 
måske ikke har penge til at understøtte en fritidsaktivitet. Men også barnets skole, og det lokale 
nærmiljø oplever, at udsatte unge bliver glade og positive unge mennesker. Ud over den direkte 
hjælp og forskel, som vores frivillige bidrager til i forhold til målgruppen, bliver de frivillige 
inddraget i et meningsfyldt fællesskab, hvor de har rig mulighed for at udvikle nye ideer og 
projekter samt udveksle erfaringer med andre frivillige og professionelle samarbejdspartnere. De 
frivillige vokser til vigtige sociale knudepunkter i deres nærmiljø, hvor de oplever at både netværk 
og bekendtskabskreds vokser. 



 
 
BROEN Danmark forventer 
Frivillige i BROEN Danmark indgår i en større demokratisk organisation, og derfor forventer vi 
også, at du vil være med til at gøre en forskel for udsatte børn og unge i Danmark. Dette sker 
igennem en motiveret og engageret indsats, hvor du arbejder ansvarsfuldt og seriøst og er med til 
at skabe troværdighed og integritet om hele strukturen af afdelinger under BROEN Danmark. 
Desuden skal du selvfølgelig kunne tilslutte dig BROEN Danmarks etiske regelsæt og agere 
ansvarsfuldt overfor børn og de midler, som vi bliver betroet fra andet sted. Du er som frivillig med 
til at tegne BROENs ansigt udadtil, og vi håber, at du vil værne om den respekt, der vises over for 
os fra vores mange samarbejdspartnere lokalt og nationalt. 
 
Kontakt til BROEN Danmarks sekretariat 
Som frivillig i BROEN Danmark har du mulighed for at få råd, vejledning og faglig sparring i 
forbindelse med løsning af de forskellige opgaver i din lokale afdeling. Vi lægger meget vægt på, at 
der er en god og konstruktiv dialog mellem frivillige, sekretariatet og bestyrelsen. Du er altid 
meget velkommen til at henvende dig til sekretariatet med gode idéer og spørgsmål.  
 
BROEN Danmarks sekretariat 
Tlf.: 2859 8010  
info@broen-danmark.dk 
www.broen-danmark.dk 
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