INFORMATION OM EN HJÆLPENDE HÅND 2017

81

URK i Danmark

320
Aktiviteter
101
Byer

5.000
frivillige

12.000

Tømrere/snedkere/
bygningssnedkervirksomhed

støtter

Entreprenør/entreprise

URK på sociale medier

+ 46.000 følgere

til udsatte børn og unge
Hvad går pengene til

FÆLLESVÆRKER: Fællesværker er aktivitetshuse, hvor der er
alt fra værksteder og bordfodbold til graffitiworkshop, filmaftner
og kagebagning. Her er der ikke en fast aktivitet, men der er
plads til lige det, som lokalområdets børn og unge har lyst til
og brug for. Her oplever de nye ting, får gode venner, og der er
frivillige, der altid har mod på en snak, hvis der er brug for det.
MENTORORDNINGER: Mange unge mangler et fast holdepunkt i tilværelsen eller voksne rollemodeller, der kan vejlede
dem. I et mentorfoløb får en ung person tildelt en mentor – en
voksen person, de kan snakke med om alt det, der trykker, og
som kan hjælpe dem godt på vej i en svær hverdag.
KLUBBER: Alle børn og unge har brug for venner, et stabilt netværk og gode oplevelser. Alt det får de, i vores klubber. Vores
klubber ligger i hele landet. Hver klub har som regel et specifikt
tema; det kan være en lektieklub, en madklub, en drengeklub,
en pigeklub, en adventureklub, en ungeklub eller en af de
mange andre slags klubber, vi har, hvor børn og unge samles
om noget, de godt kan lide.

Hvor kom
deltagerne
fra

24
16
15

Andre*
Elektriker/Elinstallation

10

Murer

10

VVS/Blikkenslager

2

Maler

2

Glarmester

2

En Hjælpende Hånd indsamlede

540.400 kr.

i pressen

Følgende faggrupper deltog

børn og unge

15.000

Der blev skrevet og talt om kampagnen

virksomheder støttede kampagnen i 2017

1%
2,5%

Lolland/
Falster

101 gange
9%

Nordjylland

32%

Sønderjylland

Hovedstaden

15%

Midtjylland

*Tagdækning/Fugning/Beton/Filmproducent/
Værktøj/Rengøring/Byggemarked/Billeje/Køle- 		
og varmeanlæg/Snerydning/Isolering/Bygge-		
materialeproducent/Sikkerhedssystemer/Andet

6%

5%

Fyn/
Langeland

Bornholm

29,5% Sjælland

Kampagnen er en støtte til lokalsamfundet

Deltagerne
kom fra

54

forskellige
byer
Tak til samarbejdspartnerne

”Jeg støtter Ungdommens Røde Kors, fordi de gør et fantastisk
arbejde med at nå unge mennesker, som har det svært. Unge,
som er blevet svigtet, skal samles op. Ellers kan f.eks. ensomhed,
rodløshed eller misbrugsproblemer påvirke deres videre liv. Ungdommens Røde Kors’ fællesskaber og Fællesværker kan hjælpe
de unge med at få mod på livet igen. En Hjælpende Hånd giver
mig en meget direkte følelse af at gøre en forskel”
- Anders Abildgaard, ABILDGAARD Konservering & Snedkeri

