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ANSØGNINGSSKEMA TIL §18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN 
 

Kontaktoplysninger på ansøger 

 

Navn på forening/organisation: 

Børns Vilkår 

Kontaktperson: 

Hans Christian Niebuhr 

Adresse: 

Trekronergade 26, 2500 Valby 

Telefon: 

51 36 04 88 

Mailadresse: 

hc@bornsvilkar.dk 

Foreningens CVR-nr. (er nødvendig ift. udbetaling): 

10 63 47 92 

Ansøgningsår: 

2021 

Hvilken pulje søges der om tilskud fra? 

 

Den store §18-pulje som søges i november hvert år: 

X 
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Ansøgning 

 

Hvilke(t) kriterier hører din ansøgning under (markér et eller flere kriterier): 

1) Aktiviteten som et fælles projekt blandt flere foreninger eller organisationer 

2) Aktiviteten styrker de sociale netværk og fællesskaber indenfor målgruppen  

3) Aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte. Aktiviteten henvender sig til eller 

inddrager borgere i kommunen  

4) Aktivitetens menneskelige værdier prioriteres højest.  (Før materielle goder)  

5) Aktiviteten styrker, motiverer og udvikler den frivillige indsats  

 

Kort beskrivelse af den frivillige aktivitet der søges tilskud til: 

Antallet af børn, som henvender sig til BørneTelefonen for at få hjælp, er steget eksplosivt i perioden 

2010-2019, hvor antal gennemførte rådgivninger er fordoblet. I 2019 gennemførte Børns Vilkår mere end 

61.000 rådgivninger – en stigning på næsten 9 % fra året før, hvor antallet lå på ca. 56.000. På trods af 

den flotte stigning i antal gennemførte rådgivninger registrerer Børns Vilkår desværre stadig en stor 

mængde henvendelser fra børn, som ikke kommer igennem til rådgivning. Alene i 2019 modtog 

BørneTelefonen mere end 140.000 henvendelser fra børn, som vi ikke havde ressourcerne til at besvare. 

Det betyder, at børn, der f.eks. 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 2021 vil Børns Vilkår iværksætte følgende udvidelser af 

rådgivningen: 1) udvidelse af rådgivningens åbningstid, 2) antallet af frivillige på BørneTelefonen skal 

øges til 850 inden årets udgang og 3) opdatering af BørneTelefonens rådgivningstilbud i henhold til den 

teknologiske udvikling.  

Hvor foregår den frivillige aktivitet: 

Børns Vilkårs frivillige rådgivere rådgiver hovedsageligt fra vores hovedkontorer i Aarhus og Valby. Det er dog 

vores ønske og plan, at der i fremtiden vil sidde rådgivere fordelt over hele landet, hvor der vil være mulighed 

for at rådgive hjemmefra. Uddannelsen af frivillige fra hele landet muliggøres via en ny frivilligportal, som 

kan integrere e-learning moduler til både oplæring og opkvalificering af de frivillige rådgivere. Gennem e-

learning, online kurser og video vil det blive muligt at opkvalificere rådgivere, som ikke tidligere har haft 

mulighed for at deltage i de mange kursusaktiviteter, som hidtil kun har været udbudt til BørneTelefonens 

frivillige rådgivere på BørneTelefonen i Valby og Aarhus. De udviklede e-læringskurser og forløb skal 

understøtte og supplere den fysiske uddannelse og udvikling, og udgøre et læringsrum for de frivillige, hvor 

de kan inspirere og sparre med hinanden. E-læring skal ikke ses som en erstatning for fysisk uddannelse, men 

skal supplere den fysiske undervisning i en såkaldt ”blended-learning model”, og tilsammen skabe de bedste 

rammer for uddannelse og koordinering af frivillige – og dermed for rådgivning og undervisning af børn og 

unge i hele Danmark.  Børns Vilkårs frivillige udgør grundlaget for, at der i dag eksisterer et tilbud for børn 
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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 og 

unge, der kontakter os hvert år. 

Hvem er målgruppen: 

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 kontakte BørneTelefonen og få rådgivning. Langt 

størsteparten af de børn og unge, som kontakter os, er i aldersgruppen 6-18 år. 

I 2019 gennemførte Børns Vilkårs frivillige rådgivere på landsplan lige over 61.000 rådgivninger af børn, unge 

og forældre på BørneTelefonen. Alene i Hedensted Kommune gennemførte Børns Vilkår 366 rådgivninger af 

børn i 2019, hvilket svarer til 0.6 % af det samlede antal rådgivninger på BørneTelefonen. I hele Region 

Syddanmark blev der gennemført 10.141 rådgivninger på BørneTelefonen, svarende til ca. 18.4 % af det 

samlede antal rådgivninger. Børns Vilkårs bisidderkorps har desuden assisteret 122 børn i Region 

Syddanmark i deres respektive sager hos offentlige myndigheder. Over halvdelen af børnene får kontakt til 

Børns Vilkårs bisidderkorps via en rådgivning på BørneTelefonen. Slutteligt har Børns Vilkårs 

Uddannelsesafdeling afholdt 24 oplæg om mobning på skoler i Region Syddanmark i 2019.  

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 Hedensted Kommunes ønske om at støtte initiativer med et socialt formål. I 

denne sammenhæng vil Hedensted Kommunes støtte medvirke til øget livskvalitet for socialt udsatte børn 

og unge 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 og unge, der har brug for hjælp, 

støtte og rådgivning.  

Børn og unge kontakter Børns Vilkår for at få rådgivning om flere typer af problemstillinger. Nogle børn vil 

tale om oplevelser fra hverdagen i skolen eller i 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 år oplevet en fordobling i antallet af børn, der ringer om seksuelle krænkelser på internettet. 

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 kan 

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.  

Hvori består det frivillige arbejde: 

I Børns Vilkår har vi ca. 700 engagerede og kompetente frivillige rådgivere på BørneTelefonens platforme. 

Alle vores frivillige rådgivere har – eller er i gang med – en børnefaglig uddannelse. Det betyder, at de alle 

har en teoretisk viden om børns pædagogiske, sociale og psykologiske udvikling. Det er også et krav, at de 
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frivillige rådgivere har arbejdet professionelt med børn. 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. Hjælp til selvhjælp er således et centralt element for rådgivningen på BørneTelefonen.  

For at sikre børn og unge den bedst tænkelige rådgivning lægger Børns Vilkår mange ressourcer i at uddanne 

og kvalificere de frivillige rådgivere. Derfor forpligter Børns Vilkår sig til at tilbyde et grundkursusforløb, som 

er obligatorisk for alle frivillige rådgivere, og som har til formål at styrke deres børnefaglige kompetencer. 

Grundkurset giver de frivillige rådgivere viden om bl.a. rådgivningsmetoder og samtaleteknikker samt rollen 

som frivillig. Den viden og de konkrete værktøjer, de frivillige rådgivere får ved at gennemføre 

kvalificeringsforløbet, giver en øget faglig tryghed i rådgivningssituationen, og sikrer konsistent rådgivning af 

høj kvalitet, som både kommer barn og rådgiver til gode.  

Rådgivningen koordineres af et team af lønnede børnefaglige konsulenter. De børnefaglige konsulenter 

sørger for løbende vejledning og feedback til de frivillige, ligesom de sædvanligvis overtager en række af de 

mere vanskelige sager. 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 er helt afgørende for, at BørneTelefonen kan eksistere, og at vi kan hjælpe de tusindvis af svigtede børn, 

der kontakter os hvert år. 

Før opstart i rådgivningen indhenter Børns Vilkår børneattester på alle frivillige rådgivere og ansatte. 

Hvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten: 

Børns Vilkår har på nuværende tidspunkt ca. 700 frivillige tilknyttet rådgivningen på BørneTelefonens 

platforme. Det er vores mål at nå op på ca. 850 frivillige i løbet af 2021 – herunder frivillige, som kan rådgive 

fra eget hjem. 

Hvor mange brugere deltager i aktiviteten: 

I 2021 forventer Børns Vilkår at foretage cirka 74.000 rådgivninger på BørneTelefonen. Forudsat en uændret 

procentdel af rådgivninger af børn fra Hedensted Kommune vil antallet af børn fra kommunen, som modtager 

hjælp og vejledning på BørneTelefonen, stige til ca. 444 i 2021. Det estimeres, at en relativ andel af de 

ubesvarede henvendelser ligeledes er fra børn i kommunen.  

Evt. yderligere oplysninger: 
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Økonomi 

 

Indtast alle udgifter og eventuelle indtægter herunder eller vedlæg budgettet som bilag: 

Budget er vedlagt som bilag.  

 

Indtast foreningens formue på ansøgningstidspunktet (indeståender i banken):  

Børns Vilkårs egenkapital er på nuværende tidspunkt ca. 10.9 mio. kr.  

 

Hvis I har en større formue stående på kontoen, bedes I her begrunde, hvorfor I har så mange midler 

stående. Sparer I fx op til noget bestemt eller afventer I en regning, som er på vej? 

Formuen er tilsidesat med et ønske om, at vi til enhver tid skal være i stand til at betale lønninger, husleje 

m.m. i minimum et halvt år, hvor der ikke kommer bidrag eller støtte. Jeres eventuelle støtte vil imidlertid 

blive anvendt direkte i det socialt arbejde, som hvert år kommer et stort antal børn og unge fra Hedensted 

Kommune til gode. 

 

Hvilken type støtte ansøges der om og hvilket beløb (anfør kun beløb ét sted): 

• Støtte/tilskud i kr.: 20.000 

• Underskudsgaranti i kr.:  

 

Hvis I tidligere har modtaget tilskud fra §18-puljen, vedlægges kopi af revideret regnskab for anvendelsen 

af det tidligere bevilgede tilskud samt årsrapport: 

• Revideret regnskab er vedlagt 

• Revideret regnskab foreligger ikke endnu, men fremsendes senere 

• Årsrapport er vedlagt  
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Børneattester 

Når en organisation, forening eller anden frivillig aktør modtager støtte efter servicelovens § 18, er der krav 
om at indhente børneattester fra frivillige og ansatte, når de i forbindelse med den frivillige indsats eller 
arbejde: 

• vil få direkte kontakt med børn under 15 år, eller 

• færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med 
dem 

 
Angiv herunder om reglerne omkring børneattester er overholdt: 

• Ja, reglerne er overholdt 

• Det er ikke relevant, da vores forening ikke har med børn og unge under 15 år at gøre jf. 
ovenstående passus 
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Underskrift og indsendelse af ansøgning 

 

 

 

      12-11-2020 

              Dato          Underskrift 

 

 

Ansøgningsskema og evt. bilag kan sendes på følgende måder: 

Sendes med almindelig post til: 

Hedensted Kommune – Kultur & Fritid 

Att. Berit Schmidt Hansen 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

Afleveres i postkassen uden for et af kommunens tre rådhuse i Hedensted, Juelsminde og Uldum. På 

konvolutten skrives: 

Hedensted Kommune – Kultur & Fritid 

Att. Berit Schmidt Hansen 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

Sendes som scannet dokument til: 

Berit Schmidt Hansen på mail berit.schmidt.hansen@hedensted.dk.  

Sendes som Digital Post: 

Her kan du læse, hvordan du sender via Digital Post https://www.hedensted.dk/om-

kommunen/kontakt/digital-post/send-digital-post-virksomheder. Du skal logge ind med foreningens 

NemId. 

  

mailto:berit.schmidt.hansen@hedensted.dk
https://www.hedensted.dk/om-kommunen/kontakt/digital-post/send-digital-post-virksomheder
https://www.hedensted.dk/om-kommunen/kontakt/digital-post/send-digital-post-virksomheder
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Oplysninger om Hedensted Kommunes behandling af dine data 

 

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig. 

Du kan kontakte os her: 

Hedensted Kommune 
Kultur & Fritid 
Tjørnevej 6 
7171 Uldum 
 
Tlf. 79755102 
kulturogfritid@hedensted.dk  

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens 
Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen dbr@hedensted.dk eller via Digital Post: 
www.hedensted.dk/borgerpost/dbr 

 

Lovgrundlag for behandlingen 

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på 
området. 

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke jf. bekendtgørelse af lov om social service, LBK 
nr. 102 af 29. januar 2018, §18. 

 

Formålet med behandlingen 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at de indgår som en del af den ansøgning, som 
du har indsendt til §18-puljen på vegne af en social forening.  

 

Kategorier af personoplysninger 

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig: 

• Adresse 

• Telefonnr. 

• E-mail 
 

Behandlingens varighed 

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 
Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. 

 

 

 

mailto:kulturogfritid@hedensted.dk
mailto:dbr@hedensted.dk
http://www.hedensted.dk/borgerpost/dbr
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Registrering og videregivelse 

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige 
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med 
kommunen. 
 

Dine rettigheder 

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger: 

• Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) 

• Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger) 

• Ret til sletning (kun i særtilfælde) 

• Ret til begrænsning af behandling 

• Ret til indsigelse 

• Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret) 

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er 
færdigbehandlet.  

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

 

Ønsker du at klage? 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. 

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om 
Databeskyttelsesrådgiverens rolle. 

 

http://www.datatilsynet.dk/

