FRIVILLIGRÅDET

ANSØGNINGSSKEMA
Pulje til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler

Ansøgningsfrist: 25. februar 2019
(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.
Se i øvrigt Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for tildeling af midler
efter Servicelovens § 18 (ændrede retningslinjer fra 2019)
I 2019 arbejdes med indsatsområdet ”Socialt udsatte unge". Ansøgninger der
vurderes indenfor insatsområdet har som udgangspunkt første prioritet.
Ansøgningsskema sendes til:
Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid pr. mail maf@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)
Nedenstående SKAL udfyldes
Foreningens/organisationens navn:
(jævnfør cvr-nummer)

Børns Vilkår

Cvr-nummer: (anvendes ved evt. udbetaling
af tilskud)
Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

10 63 47 92

Kontaktperson:

Hans Christian Niebuhr

E-mail:

hc@bornsvilkar.dk

Telefon nummer:

51 36 04 88

Rådgivning af socialt udsatte børn og
unge i Vesthimmerland Kommune på
BørneTelefonen.

Projektbeskrivelse
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 rå rådgivning. Langt størsteparten af de børn og unge, som kontakter os, er i aldersgruppen 6-18
år – se figur nedenfor.

Børn kontakter Børns Vilkår for at få rådgivning om flere typer af problemstillinger. Nogle børn vil
tale om oplevelser fra hverdagen i skolen eller hjemmet. Det kan f.eks. være relateret til drillerier,
mobning eller forskellige former for teenageproblemer som forelskelse og seksualitet. Mange af
samtalerne i rådgivningen handler om omsorgssvigt. De hyppigste former for omsorgssvigt er vold i
familien, forsømmelse/vanrøgt, seksuelt misbrug, psykisk vold og alkohol- og stofmisbrug.
Herudover har Børns Vilkår over de seneste to år oplevet en fordobling i antallet af børn, der ringer
om seksuelle krænkelser på internettet.
Nedenfor ses en top 10 over de hyppigste emner på BørneTelefonen i 2018:
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Børn ringer gratis og anonymt til BørneTelefonen, men hvis barnet opgiver sin anonymitet, har
Børns Vilkår flere handlemuligheder, der i mange tilfælde kan gøre en konkret forskel for det
omsorgssvigtede barn. Når et udsat barn kontakter rådgivningen og fortæller om alvorlige svigt,
tilbyder rådgiveren, at Børns Vilkår kan underrette det sociale system. Hvis problemet er akut, kan
den sociale døgnvagt kontaktes og politiet evt. underrettes. Hvis en rådgiver vurderer, at barnet kan
få gavn af en børnebisidder, kan barnets oplysninger videregives til Børns Vilkårs bisidderkorps, der
kontakter barnet.
Alle skolebørn får information om BørneTelefonen
Ved skolestart hvert år udsender Børns Vilkår materiale om BørneTelefonen til 4. og 6. klasser på
alle landets folkeskoler og private grundskoler. Det betyder, at stort set alle børn i Danmark to
gange i deres skoletid modtager information om BørneTelefonen. Børns Vilkår er også synlig i
populære medier for børn og unge. En stor del af danske børns kendskab til BørneTelefonen opnås
desuden gennem Børns Vilkårs uddannelsesafdeling, som afholder workshops om mobning og
trivsel samt længerevarende trivselsforløb til børn, forældre og fagprofessionelle på landets skoler.
Selvom BørneTelefonen er kendt af 87 % af børn i alderen 10-17 år, går mange børn rundt alene
med deres problemer uden at søge hjælp. En undersøgelse fra Børnerådet viser, at under halvdelen
af unge i 15-års alderen, der har brug for hjælp, opsøger den, og mange ved ikke, hvem de kan tale
med, når noget er svært. Derfor har vi gjort BørneTelefonen mobil, så den kører ud i landet under
navnet ”BørneMobilen” og møder børnene, der hvor de er. BørneMobilen har eksisteret siden 2016
og har været en succes i forhold til at få BørneTelefonen ud til børnene i deres nærmiljø og give
dem hjælp til at tale højt om deres udfordringer. BørneMobilen informerer om BørneTelefonens
univers og oplyser om de forskellige rådgivningsplatforme, så det sikres, at de børn og unge, som
har brug for hjælp, kender til BørneTelefonen som rådgivningstilbud.
At oplyse børn om BørneTelefonen har en generel tryghedsskabende effekt, som rækker længere
end det, vi kan læse i opkaldsstatistikkerne. Det kommer til udtryk i stigningen af besøgende på
www.børnetelefonen.dk, der er gået fra 201.913 besøgende i 2012, til 814.223 besøgende i 2017.
En stigning på hele 303 %.
Idégrundlag
Børns Vilkår er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der arbejder for, at alle
børn i Danmark skal have en tryg opvækst. Hver dag er der børn i Danmark, der står helt alene med
voldsomme oplevelser som overgreb, seksuelt misbrug, vold, mobning og andre former for svigt.
Det ved vi fra det frivillige sociale arbejde som Børns Vilkår udfører på BørneTelefonen.
BørneTelefonen er den mest anerkendte, og samtidigt den klart mest benyttede rådgivningslinje for
børn i Danmark, med brug for at blive hørt og få gode råd om alt fra forelskelse til alvorlige svigt.
Fælles for de svigt er at barnets ret til beskyttelse, trivsel og udvikling krænkes, samt at voksne og
institutioner og/eller myndigheder er ansvarlige for svigtet.
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 samtale 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.
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Hver dag, året rundt sidder vores 500 frivillige klar til at rådgive børn i Danmark om deres store og
små problemer. I dag holder rådgivningen åben mandag til søndag, året rundt, mellem kl. 07-02. 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.
Indhold
Antallet af børn som henvender sig til BørneTelefonen for, at få hjælp er steget eksplosivt i perioden
2009-2017, hvor antal gennemførte samtaler er mere end tredoblet. På trods af den flotte stigning i
antal gennemførte samtaler, registrerer Børns Vilkår desværre stadigvæk en stor mængde
henvendelser fra børn, som ikke kommer igennem til rådgivning. Alene i 2018 modtog
BørneTelefonen mere end 100.000 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 2019 vil Børns
Vilkår iværksætte følgende udvidelser af rådgivningen: 1) udvidelse af rådgivningens åbningstid, 2)
antallet af frivillige på BørneTelefonen skal øges til 550 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 har vi tusindvis af samtaler
med 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.
Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra Vesthimmerlands
Kommune?
I 2018 gennemførte Børns Vilkårs frivillige rådgivere på landsplan knap 55.000 samtaler med børn,
unge og forældre på BørneTelefonen. Alene i Vesthimmerlands Kommune gennemførte Børns Vilkår
330 samtaler med børn i 2018, hvilket svarer til 0,6 % af det samlede antal samtaler på
BørneTelefonen. I hele Region Nordjylland blev der gennemført 4.648 samtaler i alt 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
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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.
I 2019 forventer Børns Vilkår at foretage over 63.000 samtaler på BørneTelefonen. Forudsat en
uændret procentdel af samtaler med børn fra Vesthimmerlands Kommune, vil antallet af børn fra
kommunen som modtager hjælp på BørneTelefonen, stige til ca. 378 i 2019. Det estimeres, at en
relativ andel af de ubesvarede henvendelser ligeledes er fra børn i kommunen.
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 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.
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
I Børns Vilkår har vi ca. 500 engagerede og kompetente frivillige rådgivere på BørneTelefonens
platforme. 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
handlemuligheder - og motivation til at finde viljestyrke, mod og tro på, at de kan gøre brug af dem.
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.
Hvilket beløb søges der om?
Baseret på seneste årsstatistik fra 2018, anslås 0,6 % af brugerne at have bopæl i Vesthimmerlands
Kommune. Børns Vilkår søger på den baggrund Vesthimmerlands Kommune om 0,6 % af udgifterne
til det frivillige sociale arbejde i 2019, i alt 83.500 kr. Vi er naturligvis glade for enhver støtte vi
måtte modtage, da hvert eneste bidrag er altafgørende for at vi sammen kan stoppe svigt.
Budget
Udgifter, som en eventuel §18-støtte vil bidrage til at
dække i 2019.
Fysiske rammer og udstyr i rådgivningen

6.723.392 Kr.

Oplysning of analyse

442.900 Kr.

Frivillige

2.649.876 Kr.

Udviklingsprojekter på BørneTelefonen

4.163.400 Kr.

I alt

13.929.568 Kr.
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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 2019 er 25.786.529 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 fra Vesthimmerlands
Kommune til gode i 2019. Disse udgifter er budgetteret til 13.929.568 kr. i 2019.
Se venligst bilag med budget for udspecificering af udgifter.
Modtages der støtte fra andre til samme projekt, gruppe, aktivitet mv.?
Ja

Nej

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra?
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.
Vi har hidtil kun modtaget 622.900 kr. fra kommunale §18-puljer og har derfor stærkt brug for
Vesthimmerlands støtte for at realisere de planlagte udvidelser af rådgivningen. De planlagte
udvidelser har til formål at hjælpe endnu flere socialt udsatte børn og unge fra Vesthimmerlands
Kommune.
Supplerende oplysninger:
Hver dag er der børn i Danmark, der står helt alene i situationer, som slet ikke er for børn. I Børns
Vilkår arbejder vi for at stoppe svigt, og vores mærkesager er omsorgssvigt, skolesvigt, digitalt svigt
og psykisk mistrivsel.

Dato: _12-02-2019____ Underskrift: ______________________________________
Underskrift er ikke nødvendigt ved elektronisk indsendelse - udfyld skemaet, gem på computeren og
indsend via mail til maf@vesthimmerland.dk
BEMÆRK - I kan følge Frivilligrådets arbejde på kommunens Hjemmeside –
www.vesthimmerland.dk/frivilligt socialt arbejde
Her kan I abonnerer på nyheder – således I får direkte besked til jeres mail
når der er nyt omkring, ansøgningsfrister, årsmøde mv.
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