
INFORMATION OM EN HJÆLPENDE HÅND 2016

INFO OM URK
URK i Danmark

Faggrupper

Aktiviteter som fik gavn af pengene i 2016

Aktiviteter med 
flest deltagere

URK i tal

URK på sociale medier

INFO OM KAMPAGNEN I 2016

320
Aktiviteter

101
Byer

Mentorordning 
Gennem mentorordninger hjælper 
vi unge mennesker med at finde en 

god retning i livet. Nogle har fokus på 
unge, som har brug for en hjælpende 
hånd. Andre har fokus på syge børn 
og unge, flygtninge eller anbragte 
børn og unge. I 2016 meldte 444 

frivillige mentorer sig på 100 dage.

Aktiviteter på 
døgninstitutioner

44% af anbragte unge oplever 
et eller flere sammenbrud i deres 
anbringelsesforløb. Vi giver vi de 

unge mulighed for at få et pusterum 
fra de bekymringer, de tumler med i 

deres hverdag. 

Ungeråd
Hvem ved allerbedst, hvad børn 
og unge har brug for? Det gør 

børnene og de unge selv! 
Derfor bruger vi rigtig mange 

kræfter på faktisk at spørge dem, 
hvad de kunne tænke sig, ved at 
lade dem bestemme i ungeråd.

Spilopperne
Vi har aktiviteter på 14 kvinde-kris-

ecentre i Danmark. Her leger vi 
med børnene og giver dem et 

pause fra en hverdag med beky-
mringer og usikkerhed. Børnenes 

top tre aktiviteter er maling, 
brætspil og bagning.

Den-Fri
Den-Fri er en aktivitet for unge tidlig-
ere misbrugere. Her mødes de unge i 
fællesskaber, hvor stofferne er skiftet 

ud med fodbold, klatring og mad-
lavning. 80% af de frivillige i Den-
Fri har selv misbrugsbaggrund og 

bruger nu deres erfaring til at hjælpe 
andre unge godt på vej. 

Plebiz+
Der findes omkring 2000 unge 

hjemløse i Danmark. Plebiz+ er et 
værested for unge hjemløse. Her 
bliver de unge støttet og vejledt i 

forhold til f.eks. uddannelse, lektie-
hjælp, etablering af egen bolig og 

almindelig husholdning. 

Fællesværker
Rundt om i Danmark har vi aktivi-
tetshuse hvor alle er velkomne og 

børnene og de unge selv bestemmer, 
hvad der skal ske. Der bliver spillet 
spil, lavet graffiti, samlet knallert-

er, danset, sunget, set film og bagt 
boller. F.eks. har de i et Fællesværk i 
Sakskøbing bagt og spist ca. 4000 

hjemmebagte boller i 2016.

Klubber
Alle børn har brug for venner. De 
har brug for et sted at høre til, et 
stabilt netværk, at prøve nye ting 
og få gode oplevelser. Det er lige 
præcis det, vores klubber kan. I 
klubberne kan man samles om alt 

fra fællesspisning, bagning, tegning 
til boldspil, bowling, computerspil 
og filmaftner. Det vigtigste er, at 

man er sammen.

1. Ferielejr
2. Lektiecaféer
3. Mentoring

5.000
frivillige

12.000
børn og unge

16.000
medlemmer

+ 40.000 følgere 

115 virksomheder støttede kampagnen i 2016

24%

3%

3%
14%

16%
8%

Områder med 
flest deltagere Sjælland

Sydjylland

Bornholm

Midtjylland

Nordjylland
Fyn

Der blev doneret 140 dagslønne fordelt på følgende faggrupper:

*Nedrivning/byggematerialer/isolering/ 
 ventilation/kok/fugning/snerydning/
 brand & tyverisikring/beton og andet

Byer med flest 
donationer
1. Bagsværd
2. Aalborg

3. København
4. Glostrup
5. Odense

Deltagerne 

kom fra 80 

forskellige byer
Tømrer

Entreprenør

Elektriker

Murer

VVS

Andre*

Maler

Tag

Glarmester

55

20

17

14

12

11

7

2

2

32%
Hovedstaden

“ Vi synes det er et godt projekt. Dels får vi muligheden for at 
give noget tilbage til et område, vi kommer ofte. Men også fordi 
det er ungdommen, som har fokus. Det er fremtiden, vi går ind 
og arbejder med. Det behøver ikke altid at være sygdom eller 

udlandet, vi støtter med indsamlinger. Vi går rent faktisk ind og 
støtter i lokalsamfundet, hvor vi er repræsenteret, og hvor vi 

færdes. EN HJÆLPENDE HÅND er lige i vores ånd ”
Peter Kristensen, Servicechef hos Hustømrerne A/S, deltog i kampagnen i 2016

Kampagnen er en støtte til lokalsamfundet


