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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. Arbejdet i lokalforeningerne er baseret 
på frivillige ildsjæle med indgående kendskab til lokalsamfundet. Lokalforeningen af BROEN har 
et tæt samarbejde med lokale fagpersoner i kommunen og andre foreninger, som har kendskabet til 
de børn og unge, der har behov for hjælp til en fritidsaktivitet. 

Den første forening var BROEN Horsens, som blev oprettet af Hans Søgaard i 2002. Siden er der 
oprettet lokalforeninger 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 professionelle 
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 rollemodeller i et 
positivt fællesskab. 
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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 
Desuden kan deltagelsen i det lokale foreningsliv fremme integration og modvirke radikalisering og 
voldelig ekstremisme.2 

Antallet af socialt udsatte børn og unge er svært at fastsætte præcist. En rapport fra SFI – Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd fra 2014 anslår på baggrund af registerdata, at ca. 15 % af 
børn og unge mellem 3 – 19 år i Danmark kan betegnes som udsatte eller marginaliserede.3 

BROEN hjælper børn og unge under 18 år. Ifølge Danmarks Statistik var der 1.165.500 børn i 
alderen 0-17 år i 2018. Hvis vi antager, at andelen af udsatte eller marginaliserede børn i denne 
aldersgruppe er den samme som for de 3 – 19 årige, svarer det til, at der er ca. 175.000 udsatte eller 
marginaliserede børn og unge under 18 år i Danmark. 

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 socialt udsat har først og fremmest store menneskelige omkostninger i form af mistet 
livskvalitet for den enkelte. De menneskelige omkostninger kommer vi aldrig til at sætte beløb 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 medvirke til at trække flere unge ud af udsathed og 
marginalisering gennem et aktivt fritidsliv. Det er vores klare overbevisning, at vi som samfund får 
mere ud af at hjælpe udsatte børn med en tidlig indsats på et tidspunkt, hvor barnet og familien også 
er motiveret for at modtage støtten.  

                                                           
1 Se f.eks Børnerådets ”Børneindblik: Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel”, 8/2014 og ”Børneindblik: Unge fra 
økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge”, 6/2015. 
2 CERTA og TrygFonden: Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme, 2016 
3 SFI: Mai Heide Ottosen m.fl.: Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2014, 2014. 
4 Ifølge Skandia-modellen – find mere på: www.udenforskabetspris.dk 
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2. Aktivitet i BROEN – status for 2018 
Den første BROEN blev oprettet af Hans Søgaard i 2002 i Horsens. Dengang var der ikke ret 
mange, der havde 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 om at føre indsatsen i BROEN Danmark videre, så længe der er et 
økonomisk grundlag for det. Denne rapport er en status på den samlede indsats i BROEN. 

Status i denne rapport er opgjort pr. 31. december 2018. 

 

Status lokalforeninger 
Etablerede lokalforeninger 

BROEN er pr. 31. december 2018 til stede med lokale foreninger i 30 kommuner fordelt ud over 
landet. De seneste medlemmer af BROEN-familien kom med i 2018, da BROEN Lyngby-Taarbæk, 
BROEN Randers, BROEN Rudersdal og BROEN Frederikshavn blev oprettet. 

Kommende lokalforeninger under etablering 

Der arbejdes på etablering af en lokal forening af BROEN i følgende kommuner: 

 Kolding 

 

På den følgende side er en grafisk oversigt med BROENs lokalforeninger på landsplan: 

                                                           
5 Se rapporten ”Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem”, BROEN Danmark, 2012. 
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Figur 1: Grafisk oversigt med BROENs lokalforeninger i Danmark 
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Status for støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i BROENs lokalforeninger 
BROEN Danmark har siden 2011 foretaget en registrering af støtte til børn og unge samt tilknyttede 
frivillige for at kunne dokumentere indsatsen og rækkevidden af indsatsen i lokalforeningerne. 

Figur 2: Antal støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i lokalforeninger i 2018 

Forening Startår Støttede børn og unge Frivillige (inkl. bestyrelse) 

Esbjerg 2013 133 5 
Frederikshavn 2018 0 8 
Guldborgsund 2011 350 10 
Haderslev 2013 111 5 
Halsnæs 2016 40 4 
Hedensted 2016 154 12 
Herlev 2011 105 1 
Horsens 2002 531 5 
Høje-Taastrup 2017 109 6 
Køge*) 2013 112 7 
Lolland 2014 404 12 
Lyngby-Taarbæk 2018 20 4 
Mariagerfjord 2008 192 5 
Nyborg 2012 105 3 
Næstved 2010 151 6 
Odense 2011 117 9 
Randers 2018 2 6 
Ringkøbing-Skjern 2016 51 6 
Rudersdal 2018 2 4 
Silkeborg 2014 160 7 
Slagelse 2017 12 6 
Struer 2010 119 5 
Svendborg 2012 70 5 
Sønderborg 2012 19 8 
Tønder 2011 250 8 
Varde 2016 63 7 
Vejen 2014 85 7 
Vejle 2010 417 6 
Vordingborg 2013 175 10 
Aalborg 2009 700 17 
I alt 30 4759 204 
*) BROEN Køge er også med til at formidle støtte via det kommunale fritidspas. 
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Sammenfattende om aktiviteten i BROEN 
Udbredelse af BROEN 

BROEN var ved udgangen af 2018 til stede med 30 lokalforeninger fordelt ud over landet. 
Fordelingen på landsdele er følgende: 

 Jylland: 16 lokalforeninger (Esbjerg, Frederikshavn, Haderslev, Hedensted, Horsens, 
Mariagerfjord, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Struer, Sønderborg, Tønder, Varde, 
Vejen, Vejle, Aalborg) 

 Fyn: 3 lokalforeninger (Nyborg, Odense, Svendborg) 
 Sjælland/Øerne syd for Sjælland/Bornholm: 11 lokalforeninger (Guldborgsund, Halsnæs, 

Herlev, Høje-Taastrup, Køge, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Næstved, Rudersdal, Slagelse, 
Vordingborg) 

Støtte til børn/unge i lokalforeninger 

I 2018 blev der støttet 4.759 børn og unge mod 4.613 ved seneste opgørelse for 2017. Det er en 
stigning på 3 %. Det skyldes både, at der er kommet flere lokalforeninger til i 2018, og at mange 
lokalforeninger har oplevet et stigende antal henvendelser om støtte. Enkelte lokalforeninger har 
haft en nedgang, hvilket primært skyldes, at lokalforeningen i en periode har valgt at lukke for nye 
henvendelser om støtte for at kunne overkomme arbejdsopgaven. 

Der er i 2018 også givet særlig støtte til ferieaktiviteter for 289 børn og unge, såsom deltagelse i 
træningslejre, stævner og ferielejre i skolernes ferier. I nogle tilfælde er støtten givet til et barn, der i 
forvejen eller efterfølgende også blev støttet til en fast aktivitet. I andre tilfælde er der givet støtte til 
et barn, der hverken før eller efter ferieaktiviteten gik til en fast aktivitet. I 2017 blev der givet støtte 
til 208 børn. 

Vi anslår, at der siden starten af den første BROEN i Horsens i 2002 er støttet mere end 6.000 børn 
og unge til en aktiv fritid. Dette tal er formodentlig større, da der først blev indført en systematisk 
registrering af støtte i forbindelse med projektet ”Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra 
mindrebemidlede hjem” (2009-2012). 

Status for tilknyttede frivillige 

I 2018 var der tilknyttet i alt 204 frivillige i BROENs lokalforeninger mod 197 ved seneste 
opgørelse for 2017. Det er en stigning på 4 %. Det skyldes primært, at der er kommet flere 
lokalforeninger til i 2018. Derimod har nogle lokalforeninger oplevet en nedgang i antallet af 
frivillige, uden at det er lykkedes at finde nye frivillige i foreningen. 

 

Øvrige aktiviteter i 2018 
Ministerbesøg: Børne- og socialminister Mai Mercado var den 8. januar 2018 på besøg i 
Taastrupgaard for at høre om BROENs indsats og samarbejde med andre aktører med eksempler fra 
BROEN Høje-Taastrup, BROEN Herlev og BROEN Køge. 
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Årskonference 2018 for frivillige i BROEN: Ca. 80 BROEN-frivillige var samlet den 23. – 24. 
marts i Horsens. Oplæg ved Helle Larsen om projektet HUGME, der støtter udsatte børn og unge. 
Desuden bød programmet på generalforsamling, nyt fra sekretariatet, oplæg om teamorganisering, 
opfølgning på børns aktivitet, dialog mellem aktører og samarbejde med kommunen samt 
erfaringsudveksling. 

Folkemødet på Bornholm: BROEN Danmark deltog i arrangementet: Videresendelse af 
børnefattigdomsstafet v/ netværket ”Børn i fattigdom? Nej tak” 

Velgørenhedscykelløbet BROEN Danmark Rundt: Et frivilligt initiativ fra to privatpersoner 
førte til afholdelsen af anden udgave af cykelløbet for at skabe opmærksomhed om udsatte børns 
fritidsliv og for at samle midler til indsatsen i BROEN. Ruten gik denne gang fra Helsingør til 
Skagen. Ca. 25 deltagere fra politik, organisationer og erhvervsliv skaffede sponsorater og besøgte 
en række af BROENs lokalforeninger, hvor lokale samarbejdspartnere var med til at tage mod 
cykelholdet. 

Støtte til ferieaktiviteter: I samarbejde med Bikubenfonden støttede BROEN Danmark lokal-
foreningerne til at sende 289 udsatte børn og unge på særlige aktiviteter som f.eks. træningslejre, 
stævner og ferielejre i skolernes ferier i 2018. BROEN Tønder og BROEN Danmark arrangerede i 
samarbejde med Motel Højer og lokale aktører en ferielejr for udsatte familier med 30 børn og 
voksne. Silkeborg Højskole arrangerede i samarbejde med BROEN Silkeborg og BROEN Danmark 
en sommerlejr på højskolen for ca. 50-60 unge i alderen 13-18 år, hvoraf halvdelen havde 
flygtningebaggrund og den anden halvdel var unge danskere. 

Efterskole for udsatte unge: BROEN Danmark har indgået et samarbejde med Efterskole-
foreningen om at hjælpe socialt udsatte unge til et ophold på efterskole. I skoleåret 2018-19 er der 
tre unge, som er på efterskole efter henvisning fra lokalforeninger af BROEN. 

Børnefamilier ud i naturen: De grønne pigespejdere og BROEN Danmark indgår i et fælles 
projekt om at inspirere familier med børn 3-6 år til at komme mere ud i naturen. Projektet støttes af 
Friluftsrådet. 

Musikaktiviteter: BROEN Danmark har etableret en særlig pulje til udsatte børns deltagelse i 
musikskoleundervisning. 
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Desuden bød programmet på generalforsamling, nyt fra sekretariatet, oplæg om teamorganisering, 
opfølgning på børns aktivitet, dialog mellem aktører og samarbejde med kommunen samt 
erfaringsudveksling. 

Folkemødet på Bornholm: BROEN Danmark deltog i arrangementet: Videresendelse af 
børnefattigdomsstafet v/ netværket ”Børn i fattigdom? Nej tak” 

Velgørenhedscykelløbet BROEN Danmark Rundt: Et frivilligt initiativ fra to privatpersoner 
førte til afholdelsen af anden udgave af cykelløbet for at skabe opmærksomhed om udsatte børns 
fritidsliv og for at samle midler til indsatsen i BROEN. Ruten gik denne gang fra Helsingør til 
Skagen. Ca. 25 deltagere fra politik, organisationer og erhvervsliv skaffede sponsorater og besøgte 
en række af BROENs lokalforeninger, hvor lokale samarbejdspartnere var med til at tage mod 
cykelholdet. 

Støtte til ferieaktiviteter: I samarbejde med Bikubenfonden støttede BROEN Danmark lokal-
foreningerne til at sende 289 udsatte børn og unge på særlige aktiviteter som f.eks. træningslejre, 
stævner og ferielejre i skolernes ferier i 2018. BROEN Tønder og BROEN Danmark arrangerede i 
samarbejde med Motel Højer og lokale aktører en ferielejr for udsatte familier med 30 børn og 
voksne. Silkeborg Højskole arrangerede i samarbejde med BROEN Silkeborg og BROEN Danmark 
en sommerlejr på højskolen for ca. 50-60 unge i alderen 13-18 år, hvoraf halvdelen havde 
flygtningebaggrund og den anden halvdel var unge danskere. 

Efterskole for udsatte unge: BROEN Danmark har indgået et samarbejde med Efterskole-
foreningen om at hjælpe socialt udsatte unge til et ophold på efterskole. I skoleåret 2018-19 er der 
tre unge, som er på efterskole efter henvisning fra lokalforeninger af BROEN. 

Børnefamilier ud i naturen: De grønne pigespejdere og BROEN Danmark indgår i et fælles 
projekt om at inspirere familier med børn 3-6 år til at komme mere ud i naturen. Projektet støttes af 
Friluftsrådet. 

Musikaktiviteter: BROEN Danmark har etableret en særlig pulje til udsatte børns deltagelse i 
musikskoleundervisning. 
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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 eksisterende lokalforeninger i Horsens (oprettet 2002) 
og Mariagerfjord (oprettet 2008) og at medvirke til at oprette og understøtte nye lokalforeninger. 

Lokalforeningerne er selvstændige foreninger med egne vedtægter, bestyrelse og regnskab. Alle er 
en del af BROEN Danmark. Udgangspunktet for lokalforeningerne er den oprindelige model fra 
Horsens – dog tilpasset efter den enkelte kommunes særlige forhold og problemstillinger. Der er i 
alle lokalforeninger et tæt 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 flere lokalforeninger er der et velfungerende samarbejde med lokale sponsorer så som loger, 
pengeinstitutter og virksomheder, som støtter økonomisk i form af donationer, længerevarende 
sponsorater eller anden form for bidrag, f.eks. i form af rabatter eller særlig bistand ved køb af 
sportsudstyr, grafisk materiale, revision eller lignende. 

 

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

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen i marts 2018: 

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

o Hans Søgaard (fra BROEN Horsens) 
o Torben Engholm (tidligere medlem af byrådet i Horsens Kommune) 
o Morten Jensen (fra BROEN Vejle) 
o Bente Kruse (fra BROEN Lolland) 
o Poul Grud (fra BROEN Silkeborg) 

 Suppleanter: 
o Jette Larsen (fra BROEN Horsens) 
o Heine Fricke (fra BROEN Vejen) 

Bestyrelsen er ulønnet og afholder møder ca. fire gange om året samt en årlig generalforsamling. 

Sekretariat: Bestyrelsen har tilknyttet et sekretariat til at varetage den løbende drift af BROEN 
Danmark og til at understøtte BROEN Danmark og lokalforeninger. Der er aktuelt 2 ansatte. 
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Projekter 
BROEN Danmark koordinerer følgende projekter på vegne af lokalforeningerne (projektperiode 
angivet i parentes): 

Aktiv Integration: Integration i lokalsamfundet af børn og unge med anden etnisk baggrund 
gennem fritidsaktiviteter (1/1 2016 – 31/12 2018). 

Alle Med På Holdet: Styrkelse af samarbejde med kommuner og erhvervsliv (1/12 2016 – 31/12 
2018). 

Samarbejdspartnere 
BROEN har et velfungerende samarbejde både i forhold til økonomisk understøttelse og i forhold til 
udvikling af aktiviteter. Det sker på lokalt plan, hvor lokalforeningen indgår i samarbejde 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 tværs 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 i 2018 samarbejdet med følgende fonde og puljer: 

 BikubenFonden 
 Børge og Max Wonsylds Fond 
 Kulturministeriet 
 MTHP Fonden 
 OK’s Hjertekonto 
 Popermo 
 Poul Erik Bech Fonden 
 Socialministeriet 
 TrygFonden 

Vi arbejder på i højere grad at kunne generere indtægter på anden vis gennem indsamling på 
hjemmesiden, med en medlemsorganisation, med events og gennem CSR-samarbejder med 
virksomheder. 

Evaluering/forskning: Det er et ønske for BROEN at blive evalueret af en uafhængig institution, 
og vi har taget kontakt til universiteter og forskningsinstitutioner, der har fokus på børn og unges 
trivsel, om muligheden af et forskningsprojekt, som kan undersøge betydningen af at understøtte 
udsatte børns fritidsliv. 

Netværk: BROEN Danmark indgår i følgende netværk: 

 Børnesagens Fællesråd: Som medlem 
 Børn i fattigdom? Nej tak: Som deltager i netværket 
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Sekretariatet arbejder tæt sammen med bestyrelsen. Sekretariatet deltager i bestyrelsesmøder uden 
stemmeret, men med funktion som informationskilde om den løbende indsats i BROEN Danmark 
og lokalforeningerne, og sekretariatet er referent ved bestyrelsesmøderne. 

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

Ambassadører: Johan Hansen, håndboldspiller i BSV, og Jeanette Ottesen, svømmer på det danske 
landshold, er ulønnede ambassadører for BROEN Danmark uden særlige opgaver. 

Opgaver 
Målet er at etablere lokale foreninger af BROEN i byer/kommuner, hvor der er et lokalt behov uden 
en eksisterende indsats eller for at supplere eksempelvis et kommunalt fritidspas, samt at 
understøtte allerede oprettede lokalforeninger med de løbende opgaver. Herunder at sikre det 
økonomiske sikkerhedsnet under den lokale indsats samt et konstruktivt samarbejde mellem 
lokalforeningen, kommunen, erhvervsliv og det øvrige foreningsliv. 

BROEN Danmark indgår i en række samarbejder med beslægtede organisationer og netværk med 
formålet af fremme udsatte børn og familiers vilkår. 

BROEN Danmarks sekretariat tager sig af de konkrete opgaver i samarbejde med bestyrelsen. 
Sekretariatets opgaver er at: 

 oprette og understøtte nye lokalforeninger i kommuner, hvor der er et lokalt behov 
 understøtte aktiviteter i allerede fungerende lokalforeninger 
 drift af it- og kommunikationsstruktur (netsteder, e-mail, nyhedsbrev, sociale medier) 
 hjælpe med rekruttering af frivillige til lokalforeningerne 
 opbygge en medlemsorganisation til at understøtte BROEN 
 søge midler til den løbende aktivitet i lokalforeningerne og til drift af sekretariatet 
 hjælpe lokalforeninger med ansøgninger til lokale fonde og puljer 
 bistå lokalforeninger i samarbejdet med lokale samarbejdspartnere 
 sørge for kommunikation internt til bestyrelse og lokalforeninger samt eksternt til sam-

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

børn og unge 
 etablere samarbejder med relevante organisationer på området 
 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 
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 EAPN Danmark som del af European Anti-Poverty Network: Som medlem 
 Netværk for Socialt Ansvar: Medlem i gruppe om familier, børn, unge, uddannelse og trivsel 

Samarbejdsaftaler: BROEN Danmark indgår i samarbejde med følgende organisationer: 

 De grønne pigespejdere: Om at inspirere småbørnsfamilier til oplevelser i naturen 
 Efterskoleforeningen: Om at henvise udsatte unge til stipendie til ophold på efterskole 
 Headspace: Om gensidigt at henvise til støttetilbud for sårbare og udsatte unge 
 Julemærkehjemmene Hobro og Skælskør: Om at støtte fritidsaktivitet, når et barn kommer 

hjem fra ophold 
 Red Barnet Ungdom: Om at understøtte mentorprojektet ”Barnets Ven”, konkret i Aalborg 

Lokalt projektsamarbejde: 

 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. BROEN Danmark 
trådte ud af styregruppen i 2018. Projektet kører fortsat. 
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4. Perspektiver for BROEN Danmark 

BROEN Danmark arbejder med forankring af organisationen i et langsigtet perspektiv, som sikrer 
et vedvarende grundlag for den lokale indsats med at hjælpe udsatte børn og unge gennem 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 lokal–foreninger, 
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 
Lokalforeninger: Forventningen er, at der vil komme 1 – 2 lokalforeninger mere til i 2019. Det vil 
stille krav til bistand ved opstart, startkapital, it-struktur og vejledning til at komme godt i gang med 
lokal fundraising, pr og kontakt med samarbejdspartnere i kommune og foreningsliv. 

 

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 kommune, fonde og loger mv. Vi arbejder på selv i højere grad at være 
i stand til at indsamle midler, som kan supplere midler fra donorer. I 2018 blev BROEN Danmark 
godkendt af Skattestyrelsen som fradragsberettiget forening. 

Vores erfaringer viser, at fonde, virksomheder og privatpersoner gerne vil støtte og hjælpe udsatte 
børn og unge. De gode historier fra lokalforeningerne betyder meget for den enkelte fond, den 
lokale virksomhed og for enkeltpersoner, som kan se, at støtten er med til at gøre en forskel for det 
enkelte barn. Udfordringen er at skaffe midler til at drive BROEN Danmarks sekretariat som 
grundlag og ramme for indsatsen i lokalforeningerne. 

Fokusområder i 2019 vil være: 

 Samarbejde med fonde 
 Samarbejde med kommuner, hvor BROEN er til stede 
 Søgning af statslige puljer 
 CSR-samarbejde med virksomheder 
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 Hvervning af medlemmer 
 Indsamling via BROENs hjemmeside 
 Indsamling via egne events (f.eks. 2412Run, foredrag, BROEN Danmark Rundt) 
 Indsamling ved lokale arrangementer (f.eks. motionsevents, byfest, open by night) 

 

Samarbejder 
BROEN Danmark vil fortsat være aktiv i forhold til at finde samarbejdspartnere, som vi i 
fællesskab 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. 

BROENs styrke er på en enkel og direkte måde at bygge bro til en aktiv fritid for udsatte børn og 
unge i de lokale idræts- og fritidsforeninger. Denne indsats kan i en del tilfælde med fordel sup-
pleres af mentorordninger, lektiehjælp og støtte eller vejledning til børn og familier med behov for 
hjælp ud over aktivitetsstøtten. I disse tilfælde kan det være en god mulighed at samarbejde med 
eksisterende tiltag hos andre organisationer eller hos kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formidling og politisk fokus 
BROEN Danmark vil fortsat være med til at sætte den socialpolitiske dagsorden blandet andet 
gennem vores medlemskab af Børnesagens Fællesråd og Netværk for Socialt Ansvar. 

Vi mener, at udsatte børn og unges trivsel i fritiden er et meget vigtigt område, både i forhold til det 
enkelte barn og i forhold til den samfundsmæssige forpligtelse til at sikre, at vores børn og unge har 
så gode rammer som muligt at vokse op i og til at få et godt grundlag for deres videre liv.  

BROEN - en bro til gode fællesskaber (modelfoto) 
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Fokusområder i 2017 vil være: 

• Samarbejde med fonde 
• Samarbejde med kommuner, hvor BROEN er til stede 
• Søgning af statslige puljer 
• CSR-samarbejde med virksomheder 
• Godkendelse som fradragsberettiget organisation hos Skat 
• Indsamling via nettet (BROENs netsted og Charii.com) 
• Indsamling via egne events (f.eks. 2412Run, foredrag, BROEN Danmark Rundt) 
• Indsamling ved lokale arrangementer (f.eks. motionsevents, byfest, open by night) 

 

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

BROENs styrke er på en enkel og direkte måde at bygge bro til en aktiv fritid for udsatte børn og 
unge i de lokale idræts- og fritidsforeninger. Denne indsats kan i en del tilfælde med fordel 
suppleres af mentorordninger, lektiehjælp og støtte eller vejledning til børn og familier med behov 
for hjælp ud over aktivitetsstøtten. I disse tilfælde kan det være en god mulighed at samarbejde med 
eksisterende tiltag hos andre organisationer eller hos kommunen. 

Fokus vil i 2017 være på: 

• Bedre brug af ressourcer. Med vores erfaringer fra integrationsprojektet i forhold til 
flygtningebørn i Silkeborg og fra samarbejder med kommunale fritidspas især i Hedensted, 
Køge, Struer og Svendborg vil BROEN Danmark arbejde for, at der flere steder sker en 
bedre koordinering af de tilgængelige ressourcer. Det er forskelligt, hvilke konkrete 
indsatser der findes i den enkelte kommune, og hvilken aktør der lokalt står for indsatsen. 
Det er BROENs ønske, at det i endnu højere grad kan lade sig gøre at koordinere, at de 
forskellige tiltag kender til hinanden og samarbejder om at opnå den bedst mulige udnyttelse 
af de ressourcer, som er til stede lokalt. Det er vores overbevisning, at man derved kan støtte 
kan støtte flere af de mest udsatte børn og unge på en bedre måde, end hver enkelt aktør kan 
gøre hver for sig. 

• Effektmåling. Vores lokalforeninger får mange overordentligt positive tilbagemeldinger om 
betydningen af den støtte, som de enkelte børn og unge modtager til at deltage i en 
fritidsaktivitet. Meldingerne kommer fra børnene selv og deres forældre samt fra trænere, 
lærere og sagsbehandlere, som har kunnet konstatere en god udvikling hos barnet efter at 
være kommet i gang med en aktivitet. Vi har i BROEN Danmark en klar fornemmelse af, at 
der kan påvises en positiv effekt både på kort og længere sigt hos mange af de børn, som 
hjælpes til et aktivt fritidsliv med støtte fra BROEN. Det kan være effekter i forhold til 
forbedret socialt netværk, bedre fysisk og psykisk trivsel og en forøget læringsparathed i 
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Nogle af de gode historier om BROEN 
 

Pige 8 år: ”Jeg synes, det er sjovt at gå til fodbold. Jeg har fået nogle nye venner ovre i 
fodboldklubben. Jeg leger nogle gange med dem. Jeg har haft en af mine venner fra 
fodboldklubben over hos mig på besøg, og det var sjovt. Vi legede sammen. Så jeg har 
det sjovt, når jeg er til fodbold.” 

 

Mor til pige: “Jeg vil bare lige sige jer tusind tak for jeres hjælp! Min datter er helt enormt 
lykkelig for sit nye fodboldtøj og især skoene. Som mor ønsker man intet andet, end at ens 
børn er lykkelige – så i dag fik jeg intet mindre end et ønske opfyldt. Det havde jeg ikke 
klaret uden jeres hjælp. Hun har længe snakket om de sko – for de andre på holdet havde 
jo nogle smarte nogle … så at hun kunne få lov at gå ind og vælge sine egne smarte sko 
var bare lykken. Tusind tusind tak!”  

 

Familiebehandler i kommune: “Det er lige præcis her, hvor vi har mange børn, der ikke 
kommer til at gå til fritidsaktiviteter, fordi det er der simpelthen ikke råd til på en 
kontanthjælp. Så derfor har jeg benyttet mig af det nogle gange til nogle familier. Så jeg 
har en stak liggende af de her ansøgningsskemaer fra BROEN.” 

 

Børne- og socialminister Mai Mercado: “Det er hamrende vigtigt for børn at være en del af 
en forening eller et fællesskab. Det skaber sammenhængskraft og hjælper børnene. I 
familier med dansk baggrund er det ofte en del af opvæksten, at man er en del af 
foreningslivet, men for en familie med anden etnisk baggrund end dansk er det ikke en 
fasttømret del af opvæksten. Derfor er det vigtigt i de områder, og det kan være med til at 
bryde den negative sociale arv, at man skaber en bro mellem børnene og foreningerne.” 
(ved besøg hos BROEN i Høje-Taastrup den 8. januar 2018) 

 

Find flere gode historier på www.broen-danmark.dk  
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