
– hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid

www.broen-danmark.dk



OM BROEN
BROEN er frivillige foreninger, som 
hjælper børn og unge til at have en aktiv 
tilværelse i lokale fritidstilbud.
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 frivil-
lige, 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 oprettet afdelinger af BROEN 
over hele Danmark.

NETVÆRK GENNEM 
BROEN DANMARK
BROEN Danmark har som hovedformål:

• At være sekretariat for og at under- 
støtte lokalafdelingerne

• At sikre det økonomiske grundlag for  
at hjælpe børn

• At dokumentere hjælpen

• At opsamle og dele erfaring og viden

Hver enkelt afdeling af BROEN har egne 
vedtægter og regnskab. Den lokale for-
ening er født medlem af BROEN Danmark.
BROEN Danmark udgør netværket for 
lokalafdelingerne ved at samle tråde, 
udveksle erfaringer, rådgive den enkelte 
afdeling og ved at afholde temadage 
med relevant indhold. 



BROEN SAMARBEJDER 
LOKALT
BROEN samarbejder med lokale fri-
tidstilbud og fagpersoner. Vi hjælper 
børnene til at være aktive i de eksiste-
rende foreninger og klubber. Vi får typisk 
kendskab til, at børn har brug for støtte 
gennem henvendelser fra fagpersoner i 
kommunen som f.eks. lærere, pædagoger, 
sundhedsplejen, familierådgivere, SSP 
og andre, der har tæt kontakt til børn og 
unge gennem deres daglige arbejde.

ØKONOMI
BROENs indsats er afhængig af eksterne
midler fra både offentlig og privat side.
Hver lokalafdeling forvalter sin egen 
økonomi og søger midler gennem lokale 
puljer, fonde og erhvervsliv.

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.
Undersøgelser viser, at udsatte 
børn kan opnå større tryghed og 
livskvalitet ved at deltage i fritids-
aktiviteter, og at det kan modvirke 
ensomhed, mistrivsel og negative 
sociale mønstre.

Socialministerens ekspertudvalg 
vurderer, at 1 ud af 4 fattige i 
Danmark er et barn under 18 år. 
Fattigdom har mange konsekven-
ser i en familie, men det rammer 
ofte børnene og især muligheden 
for at deltage i fritidsaktiviteter 
sammen med vennerne.



Bliv medlem
Du kan oprette et privat medlemskab for 
100 kr. om året eller et virksomhedsmed-
lemskab for 750 kr. om året.

Gave
Giv et valgfrit bidrag til BROEN. Din støtte 
går ubeskåret til at hjælpe udsatte børn til 

en aktiv fritid. Du kan vælge et engangs-
beløb eller en fast månedlig støtte.
Find mere på www.broen-danmark.dk 
under ‘Støt BROEN’.
 
MobilePay
Du kan også give et bidrag til BROEN 
Danmark på MobilePay til 22582.

KONTAKT
BROEN Danmark
Mail: info@broen-danmark.dk

Find mere om BROEN Danmark på:
www.broen-danmark.dk

STØT BROEN

Gør BROENs arbejde med udsatte børn og unges til en mærkesag for dig selv eller
din virksomhed.


