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Læs mere: www.broen-hedensted.dk

STØT BROEN HEDENSTED / HJÆLP OS TIL AT HJÆLPE
BROEN er afhængig af støtte fra både offentlige og private. Du har mulighed for 
at gøre vores arbejde med udsatte børn og unge til din mærkesag. 
På www.BROEN-Danmark.dk kan du tegne et personligt medlemskab for kun 
100 kr./år. Husk at vælge Hedensted lokalforening – så sendes hele kontingen-
tet videre til os. Som medlem kan du deltage ved BROEN Danmark eller BROEN 
Hedensteds årlige generalforsamling.
Det er selvfølgelig også muligt at give et pengebidrag uden at oprette medlem-
skab.

Husk at vælge Hedensted lokal-
forening – så sendes hele kontingentet 
videre til os.
Som medlem kan du deltage ved BROEN 
Hedensteds eller BROEN 
Danmarks  årlige generalforsamling.

Det er selvfølgelig også muligt at give et 
pengebidrag uden at 
oprette medlemskab.

HJÆLP OS TIL AT HJÆLPE

BROEN er afhængig af støtte fra både 
offentlige og private. Du har mulighed 
for at gøre vores arbejde med udsatte 
børn og unge til din mærkesag. 

På www.broen-danmark.dk kan du 
tegne et personligt medlemskab for 
kun 100 kr./år

KONTAKT BROEN HEDENSTED
Kontaktperson: Peter Nielsen
info@broen-hedensted.dk

Ansøgningsskema m.m.: www.broen-hedensted.dk

Facebook –  BROEN Hedensted og BROEN Danmark 



OM BROEN
BROEN Hedensted er en frivillig lokalfor-
ening under BROEN Danmark. Vi hjælper 
børn og unge til at have en aktiv tilværel-
se i det lokale fritidsliv.

BROEN samarbejder med lokale fri-
tidstilbud og fagpersoner. Vi får typisk 
kendskab til, at børn har brug for støtte 
gennem henvendelser fra fagpersoner i 
kommunen som f.eks. lærere, pædagoger, 
sundhedsplejen, familierådgivere eller 
SSP.

BROEN Hedensteds indsats er primært fi-
nansieret af sponsorater fra lokale fonde, 
puljer og erhvervsliv. TAK for jeres støtte.

BROEN STØTTER (hvem hvad)
Du kan søge økonomisk støtte til kontingent og 
udstyr. 
B&U op til 17 år, som ikke går til noget.
Én aktivitet
Vi vurderer i det enkelte tilfælde hvor meget 
BROEN kan støtte med.
Giver tilskud (max 300 kr) til ferieaktiviteter, der 
ligger i forlængelse af en fast aktivitet – fx en 
spejderlejr.
BROEN hjælper med økonomisk støtte til kon-
tingent og udstyr til fritidsaktiviteten. Desuden 
kan BROEN hjælpe med praktisk bistand til køb 
af udstyr og transport til aktiviteten.
Hvis barnet ikke kommer til aktiviteten eller 
hvis forældrene selv kan overtage betalingen, 
ophører støtten.

Den første afdeling af BROEN så dagens lys i Horsens i 2002. Nu har BROEN over 25 lokalafde-
linger og har modtaget flere priser for sit arbejde med udsatte børns fritid, bl.a. Fællesskabs-
prisen 2015 og Børnesagsprisen 2015

Søg støtte - hvordan
Ansøgningsskema
Fagperson
Fornys hver år

   
   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.
   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.

   Socialministerens ekspertudvalg
   vurderer, at 1 ud af 4 fattige i
   Danmark er et barn under 18 år.
   Fattigdom har mange konsekvenser
   i en familie, men det rammer
   ofte børnene og især muligheden
   for at deltage i fritidsaktiviteter
   sammen med vennerne.
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OM BROEN
BROEN Hedensted er en frivillig lokal-
forening under BROEN Danmark. Vi 
hjælper børn og unge til at have en 
aktiv tilværelse i det lokale fritidsliv.

BROEN samarbejder med den kom-
munale fritidsvejleder og med en vifte 
af kommunale fagpersoner. Derud-
over har vi et tæt samarbejde med 
lokale fritidstilbud, sportsbutikker og 
andre frivillige organisationer som fx 
Red Barnet. 

BROEN Hedensteds indsats er primært 
finansieret af sponsorater fra lokale 
fonde, puljer og erhvervsliv. Se på 
bagsiden, hvordan du kan støtte.
TAK. 

HVAD KAN DU FÅ STØTTE TIL?
l BROEN støtter fritidsaktiviteter til børn 
og unge i alderen 6-17 år i økonomisk 
trængte familier.
l Du kan søge økonomisk støtte til kon-
tingent og udstyr til én aktivitet pr. år. 
l BROEN giver tilskud (op til 300 kr.) til 
ferieaktiviteter, der ligger i forlængelse af 
en fast aktivitet – fx en spejderlejr.
l Ved dyre aktiviteter som fx musik, rid-
ning og fitness kan BROEN give et tilskud.
l BROENs frivillige kan vejlede om aktivi-
teter i lokalområdet og de hjælper med 
indkøb af udstyr. De kan også hjælpe 
med at planlægge transport til aktivite-
ten, hvis det volder problemer.
l Støtten ophører hvis barnet ikke kom-
mer til aktiviteten, eller hvis forældrene 
selv kan overtage betalingen.

Den første afdeling af BROEN så dagens lys i Horsens i 2002. Nu har BROEN over 25 lokalaf-
delinger og har modtaget flere priser for sit arbejde med udsatte børns fritid, bl.a. Fælles-
skabsprisen 2015 og Børnesagsprisen 2015

SÅDAN SØGER DU
l Find ansøgningsskemaet på 
www.broen-hedensted.dk; udfyld og 
send til BROEN Hedensteds mail.
l Der skal ikke vedlægges dokumentati-
on for økonomiske forhold.
l Ansøgningen skal derimod komme fra 
en fagperson som kender familien. Det 
kan fx være en lærer, pædagog, sund-
hedsplejerske eller familierådgiver. Det 
kan også være træneren i den klub hvor 
barnet går.
l Støtten gælder i ét år, hvorefter ansøg-
ningen skal fornys.
l Når vi har behandlet ansøgningen, 
vil du blive kontaktet af en af BROENs 
frivillige.
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STØT ØKONOMISK

Det koster at hjælpe udsatte børn og unge 
ud i et aktivt fritidsliv.

BROEN hjælper med støtte til kontin gent 
og udstyr til sport og andre fritidsaktivi-
teter, som hjælper børnene til at være en 
del af et positivt fællesskab med andre 
børn og unge og voksne rollemodeller.

BROEN er afhængig af at finde økonomiske 
midler til denne hjælp.

DONATION TIL BROEN HEDENSTED

Donationer til BROEN Hedensted kan 
indbetales via BROEN Hedensteds konto i 
Middelfart Sparekasse på
reg. nr.: 1685 konto nr.: 3225815231 
- husk at angive afsenderoplysninger, 
og skriv, hvis du ønsker, at donationen 
er anonym.

Du kan også støtte via
MobilePay til 347575
– skriv evt besked til os om indbetalingen  
i kommentarfeltet.
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Kontakt os, hvis du er interesseret i at støtte på 
anden vis, f.eks. med et sponsorat eller ved at 
betænke os i forbindelse med en event.

Broen Hedensted – bliv medlem


