FRIVILLIGRÅDET

ANSØGNINGSSKEMA
Pulje til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler

Ansøgningsfrist: 28. februar 2020
(der uddeles § 18 midler én gang årligt)

Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer, grupper og lignende, der på frivillig basis arbejder inden
for det sociale og sundhedsmæssige område med f.eks. udsatte børn og unge, ældre,
personer med handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper.
I 2020 arbejdes med indsatsområdet ”Socialt udsatte unge". Ansøgninger der
vurderes indenfor indsatsområdet har som udgangspunkt første prioritet.
Se nærmere omkring retningslinjer og kriterier for puljen på kommunens
hjemmeside

https://www.vesthimmerland.dk/politik/raad-og-naevn/frivilligraadet/18-midler/
Nedenstående SKAL udfyldes
Foreningens/organisationens Børns Vilkår
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

10 63 47 92

Evt. lokal afd.
Kontaktperson:

Børns Vilkår er en landsdækkende organisation med
hovedkontor i Valby og Aarhus.
Hans Christian Niebuhr

E-mail:

Hc@bornsvilkar.dk

Telefon nummer:

51 36 04 88

Projekttitel:

Rådgivning af socialt udsatte børn og unge på
BørneTelefonen i Vesthimmerlands Kommune

Projektbeskrivelse:
Antallet af børn, som henvender sig til BørneTelefonen for at få hjælp, er steget
eksplosivt i perioden 2010-2018, hvor antal gennemførte rådgivninger er mere end
tredoblet. På trods af den flotte stigning i antal gennemførte rådgivninger registrerer
Børns Vilkår desværre stadigvæk en stor mængde henvendelser fra børn, som ikke
kommer igennem til rådgivning. Alene i 2018 modtog BørneTelefonen mere end
130.000 henvendelser fra børn, som vi ikke havde ressourcerne til at besvare. Det
betyder at børn, der eksempelvis er i akut fare enten fysisk eller psykisk, risikerer at
blive mødt af en telefonsvarer. Børns Vilkår arbejder derfor med at udbygge
ressourcerne på BørneTelefonen, således vi på sigt kan hjælpe alle de børn, som
henvender sig til BørneTelefonen for hjælp. Det helt overordnede mål for
BørneTelefonen er døgnåbent alle årets dage – 24/7/365 – et mål som Børns Vilkår vil
arbejde målrettet for at realisere i de kommende år. I 2020 vil Børns Vilkår iværksætte
følgende udvidelser af rådgivningen: 1) udvidelse af rådgivningens åbningstid, 2)

antallet af frivillige på BørneTelefonen skal øges til 825 inden årets udgang og 3)
opdatering af BørneTelefonens rådgivningstilbud i henhold til den teknologiske
udvikling.
Børns Vilkår stræber efter at yde en indsats inden for børne- og ungeområdet, når det
kommer til arbejdet med socialt udsatte børn i Danmark. BørneTelefonen udgør
således
et
godt
supplement
til
Vesthimmerlands
Kommunes
øvrige
rådgivningsmuligheder. Hvert år rådgiver vi tusindvis af børn og unge, som kun har os
at tale med. Dem vil vi sikre Danmarks bedste rådgivning.
Flere og flere søger hjælp hos BørneTelefonen. For at dække det stigende behov har vi
brug for jeres støtte, da støtte fra kommunale §18-puljer er essentielt for realiseringen
af de planlagte udvidelser af rådgivningen. Uden jeres støtte bliver det vanskeligt at
realisere de planlagte udvidelser af rådgivningen, og vi vil dermed fortsat modtage
henvendelser fra børn i Vesthimmerlands Kommune, som vi ikke har ressourcerne til
at besvare. Vi håber derfor, at Vesthimmerlands Kommune vil støtte os i vores
bestræbelser på at kunne hjælpe så mange børn som muligt i Vesthimmerlands
Kommune.
Målgruppe:
Målgruppen for Børns Vilkårs rådgivning er børn og unge i Danmark, der har problemer
i deres hverdag. Det betyder, at børn fra hele Danmark og i alle aldre kan tage kontakt
til BørneTelefonen og få rådgivning. Langt størsteparten af de børn og unge, som
kontakter os, er i aldersgruppen 6-18 år – se figur nedenfor:

Henvendelser,
hvor barnets
alder er ukendt,
fremgår ikke.
Andele er
udregnet på
baggrund af det
samlede antal
rådgivningssamt
aler for
BørneTelefonen i
2018

I 2018 gennemførte Børns Vilkårs frivillige rådgivere på landsplan knap 56.000
rådgivninger af børn, unge og forældre på BørneTelefonen. Alene i Vesthimmerlands
Kommune gennemførte Børns Vilkår 336 rådgivninger af børn i 2018, hvilket svarer til
0.6 % af det samlede antal rådgivninger på BørneTelefonen. I hele Region Nordjylland
blev der gennemført 4.648 rådgivninger på BørneTelefonen, svarende til ca. 9.4 % af
det samlede antal rådgivninger. Børns Vilkårs bisidderkorps har desuden assisteret 46
børn i Region Nordjylland i deres respektive sager hos offentlige myndigheder. Over
halvdelen af børnene får kontakt til Børns Vilkårs bisidderkorps via en rådgivning på
BørneTelefonen. Slutteligt har Børns Vilkårs Uddannelsesafdeling afholdt 10 oplæg om
mobning på skoler i Region Nordjylland i 2018.
Målgruppens mulighed for at modtage rådgivning, støtte og omsorg bidrager til, at vi
kan stoppe svigt af børn i Danmark. Projektets effekt er, at børns opvækst, vilkår og
udviklingsmuligheder
styrkes
og
forbedres.
Aktiviteten
opfylder
således
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Vesthimmerlands Kommunes ønske om at støtte initiativer med et socialt formål. I
denne sammenhæng vil Vesthimmerlands Kommunes støtte medvirke til øget
livskvalitet for socialt udsatte børn i kommunen og resten af Danmark. Ydermere er
aktiviteten med til at styrke, motivere og udvikle den frivillige indsats, hvilket er vigtigt
i forhold til at nå endnu flere børn, der har brug for hjælp, støtte og rådgivning.
Idégrundlag/indhold:
Børns Vilkår er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der arbejder
for at styrke og forbedre børns udviklingsmuligheder, opvækst og vilkår i Danmark. Vi
kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes af de nærmeste voksne eller samfundet.
På BørneTelefonen rådgiver vores frivillige rådgivere tusindvis af børn, der fortæller os
om de voldsomme hemmeligheder, som de ikke tør, eller kan, tale med andre om. Det
giver os en unik indsigt i børns tanker og problemer, som vi handler på. Vi sikrer, at
alle børn har mindst én voksen, som lytter, og vi hjælper børnene med at få den støtte
og omsorg, de savner, og har brug for. Vi arbejder for, at alle landets børn skal have
ret til en tryg barndom sammen med vores støtter og samarbejdspartnere. Vi tror på,
at børn er det vigtigste, vi har – og på at Danmarks børn er vores fælles ansvar.
B ørns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning af udsatte
børn og unge på BørneTelefonen. Formålet med BørneTelefonen er at tilbyde børn en
linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte og støtte, f.eks.
når venskaberne slår gnister, når forældrenes skilsmisse gør ondt i maven, og når
børnene udsættes for så grusomme svigt, at de næsten ikke kan få det sagt. Hjælp til
selvhjælp er centralt for rådgivningen på BørneTelefonen, så gennem rådgivning eller
skriftlig kommunikation hjælpes barnet eller den unge til at finde løsninger på sine
problemer. Rådgiveren spørger ind til problemstillingen på en måde, så barnet får
overblik over egne ressourcer og handlemuligheder og bliver styrket til at gøre brug af
dem. Hver dag, året rundt sidder vores 600 frivillige klar til at rådgive børn i Danmark
om deres store og små problemer. I dag holder rådgivningen åben mandag til fredag i
tidsrummet 09 – 02 og om lørdagen og søndagen 11-02. Det er gratis og anonymt at
ringe til BørneTelefonen, og opkaldet kan ikke spores på telefonregningen, fordi Børns
Vilkår har fået tildelt det officielle europæiske ”helpline”-nummer 116 111. Mange børn
ringer, fordi de bliver svigtet, misbrugt eller slået af deres forældre – derfor er det
vigtigt for børnene, at mor og far ikke kan se opkaldene på telefonregningen.
BørneTelefonen er således den officielt anerkendte rådgivningslinje for børn og unge i
Danmark, der søger rådgivning om noget svært i deres liv.
Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
I 2020 forventer Børns Vilkår at foretage cirka 70.000 rådgivninger på BørneTelefonen.
Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
Forudsat en uændret procentdel af rådgivninger af børn fra Vesthimmerlands
Kommune vil antallet af børn fra kommunen, som modtager hjælp på BørneTelefonen,
stige til ca. 420 i 2020. Det estimeres, at en relativ andel af de ubesvarede
henvendelser ligeledes er fra børn i kommunen.
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
I Børns Vilkår har vi ca. 600 engagerede og kompetente frivillige rådgivere på
BørneTelefonens platforme. Alle vores frivillige rådgivere har – eller er i gang med – en
børnefaglig uddannelse. Det betyder, at de alle har en teoretisk viden om børns
pædagogiske, sociale og psykologiske udvikling. Det er også et krav, at de frivillige
rådgivere har arbejdet professionelt med børn. De frivillige rådgiveres primære opgave
er at rådgive børn og unge, der kontakter BørneTelefonen om forskellige
problemstillinger lige fra mobning og forelskelse til vold og seksuelt misbrug. Vores
frivillige rådgivere giver barnet overblik over sine egne rettigheder, ressourcer og
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handlemuligheder - og motivation til at finde viljestyrke, mod og tro på, at de kan gøre
brug af dem. Hjælp til selvhjælp er således et centralt element for rådgivningen på
BørneTelefonen.
For at sikre børn og unge den bedst tænkelige rådgivning lægger Børns Vilkår mange
ressourcer i at uddanne og kvalificere de frivillige rådgivere. Derfor forpligter Børns
Vilkår sig til at tilbyde et grundkursusforløb, som er obligatorisk for alle frivillige
rådgivere, og som har til formål at styrke deres børnefaglige kompetencer.
Grundkurset giver de frivillige rådgivere viden omkring bl.a. rådgivningsmetoder og
samtaleteknikker samt rollen som frivillig. Den viden og de konkrete værktøjer, de
frivillige rådgivere får ved at gennemføre kvalificeringsforløbet, giver en øget faglig
tryghed i rådgivningssituationen og sikrer konsistent rådgivning af høj kvalitet, som
både kommer barn og rådgiver til gode.
Rådgivningen koordineres af et team af lønnede børnefaglige konsulenter. De
børnefaglige konsulenter sørger for løbende vejledning og feedback til de frivillige,
ligesom de sædvanligvis overtager en række af de mere vanskelige sager. Børns
Vilkårs frivillige udgør grundlaget for, at der i dag eksisterer et tilbud for børn om at
ringe eller skrive anonymt til voksne, som vil lytte og støtte. De frivillige rådgivere er
kernen i projektet og helt afgørende for, at BørneTelefonen kan eksistere, og at vi kan
hjælpe de tusindvis af svigtede børn, der kontakter os hvert år.
Før opstart i rådgivningen indhenter Børns Vilkår børneattester på alle frivillige
rådgivere og ansatte.
Hvilket beløb søges der om?
Børns Vilkår søger Vesthimmerlands Kommune om i alt 25.000 kr. til det frivillige
sociale arbejde i 2020.
Budget for projektet/aktiviteten:
Det frivillige arbejde udgør fundamentet i Børns Vilkårs rådgivning, men selve
rådgivningsafdelingen i organisationen arbejder også med forskning, børnepolitik og
større sideløbende projekter. Det samlede budget for Børns Vilkårs rådgivning i 2020
er 24.139.800 kr. Børns Vilkår søger imidlertid kun om tilskud til de udgifter, der
direkte vedrører det frivillige sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og
kvalificering. Frivilligt arbejde som vil komme mange børn i Danmark til gode i 2020.
Disse udgifter er budgetteret til 11.785.900 kr. i 2020. Se venligst bilag med budget
for udspecificering af udgifter
Budget:

Kr.

Fysiske rammer og udstyr i rådgivningen

Kr. 5.087.200

Oplysning og analyse

Kr. 350.500

Frivillige

Kr. 2.369.000

Udviklingsprojekter på BørneTelefonen

Kr. 3.969.200

I alt

Kr. 11.785.900

Modtages der støtte fra andre til samme projekt/aktivitet mv.?

X Ja

Nej

Hvis ja – hvor meget? Hvor fra?
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Gode og tætte samarbejdsrelationer er altafgørende for, at vi sammen kan stoppe
svigt af børn i Danmark. Børns Vilkår søger derfor løbende om støtte fra kommunale
puljer og relevante, private fonde. I det at budgettet for det frivillige, sociale arbejde
på BørneTelefonen i 2020 udgør 11.785.900 kr., og vi søger Vesthimmerlands
Kommune om 25.000 kr., søger vi kommuner og private fonde om i alt 11.760.900 kr.
Supplerende oplysninger:
I Børns Vilkår har vi siden BørneTelefonens start i 1987 registreret og dokumenteret
rådgivningen af børn og unge. Børns Vilkår er både nationalt og internationalt førende i
forhold til dokumentation og effektevaluering af anonym rådgivning på telefon, chat,
SMS og Brevkasse. Børns Vilkårs frivillige rådgivere registrerer information på
baggrund af hver enkelt rådgivning på alle platforme på BørneTelefonen,
ForældreTelefonen og FagTelefonen. Som dokumentation gennemføres:
•
•
•
•

Kvantitativ dokumentation af alle henvendelser, både rådgivningssamtaler og andre
typer samtaler
Detaljeret kvantitativ dokumentation af, hvad børn henvender sig til
BørneTelefonen om, samt baggrundsoplysninger om børnene, fx køn og alder
Kvalitative beskrivelser af rådgivningernes indhold i ca. 20 % af alle
rådgivningssamtaler, som detaljeret beskriver barnets fortælling og det, barnet fik
med sig fra rådgivningen
Brugerevaluering af rådgivninger på chat, SMS og Brevkasse, som viser, at mere
end 60 % i 2016 har fået det bedre efter rådgivningen. Brugerevalueringen giver
desuden mulighed for, at børn kan beskrive deres oplevelse på chat og sms.

Dokumentationsarbejdet giver Børns Vilkår et godt fundament for det politiske og
sociale arbejde, og resultaterne giver et unikt indblik i, hvordan børns liv i Danmark er.

Dato: 24-01-2020

Underskrift:

Underskrift er kun nødvendigt såfremt ansøgningen ikke fremsendes digitalt.
Ansøgningsskema sendes til:
Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid pr. mail louc@vesthimmerland.dk eller
afleveres i postkassen på Rådhuset eller en af administrationsbygningerne. Husk at
mærke kuverten ”§ 18 ansøgning” (bemærk at det tager flere dage med forsendelse
af fysisk post)
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