
ALLE BØRN, UNGE OG DERES 
FAMILIER SKAL HAVE EN 
CHANCE -  OG ALLE TRE 
SEKTORER SKAL I SPIL 
 
Hvem er Fonden for Socialt Ansvar?  
FSA arbejder med frivilligt socialt arbejde på 
mange niveauer. Alle vores aktiviteter er 
forebyggende og langsigtede og bygger på 
tværgående samarbejder mellem den frivillige, 
private og offentlige sektor. 
 
Vores indsatser drives som franchise-
koncepter, så de let kan overtages og 
forankres i hele landet.  
 

Fonden for Socialt Ansvar 
i DKR’s telt (B7) på 
Nordlandspladsen: 
LØRDAG 18/6, KL. 14.30-20 ErhvervsGuiderne: Mentorforløb til unge fra 

7.-10. klasse, som gerne vil have en 
hjælpende hånd til at klare skolen bedre.  

Natteravnene: Frivillige voksne som tager 
ansvar i nattelivet. Deres synlighed bidrager 
til tryghed og trivsel blandt børn og unge.  

NFSA: FSA driver et temaopdelt netværk 
bestående af 50 NGO’er inden for det frivillige 
sociale område.  

Familieiværksætterne: Forløb til alle nye 
forældre, hvor de får information og råd og 
rustes til en god start på livet som familie. 

GYMLife: Hjælper elever, som ikke trives i 
Gymnasiet ved hjælp af en app, der guider til 
selvhjælp og videre til rådgivning for de unge. 

Bydelsmødre: Skaber håb og forandringer i 
kvinders liv ved at vise kvinder vejen til viden 
og tilbud, som styrker hele familien.   

baba - Fædre For Forandring: Arbejder for 
at styrke fædres deltagelse i børns liv 
gennem lokale fællesskaber for fædre. 



 
 
 
 
 

INVITATION 
Drop-in workshop om værdien af 

frivilligt socialt arbejde 
 

Kom og deltag i en samtalesalon om potentialerne ved at investere 
i forebyggende og langsigtede indsatser og giv dit input til, hvordan 

den frivillige sektor skal tage form i fremtiden. Vi kombinerer 
frugtbare diskussioner med grønne tapas.   

 Hos Fonden for Socialt Ansvar arbejder vi 
for at styrke de lokale fællesskaber og den 
lokale sammenhængskraft.  
Vi ved, at den tidlige langsigtede indsats er 
den bedste investering for samfundet, og at 
de bedste løsninger skabes i samarbejdet 
mellem mennesker i udenforskab, aktive 
frivillige, offentlige tilbud og det private 
erhvervsliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag den 18 juni fra kl. 14.30 til 20.00  
inviterer vi til samtalesalon. Du vælger selv det 
dilemma indenfor den frivillige sociale verden, vi 
skal debattere.  
Vi glæder os til dine input og en god dialog om 
det, vi brænder for: Det frivillige sociale arbejde. 
 
Kl. 15.30 holder High:Five, som er med i vores 
netværk NFSA, et kort oplæg om deres arbejde 
og om involvering af private virksomheder i 
målrettet opkvalificering af indsatte.   
  

Mød os i DKR-teltet (B7) 
på Nordlandspladsen 

Lørdag 
18/6, kl. 
14.30-20 


