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2020 har indtil videre været et mærkeligt år. Covid-19 har sat 
sit eget tydelige præg på dagligdagen i Danmark – og således 
også på hverdagen i KFUM’s Sociale Arbejde. De almindelige 
åbningstider og måder at organisere det vidtforgrenede arbej-
de på, blev med ét ændret og udfordrede hele landet og vores 
organisation på alle niveauer.

”En global pandemi” blev pludselig et begreb, vi skulle forhol-
de os til og indrette os efter, men takket være en hel hær af 
dygtige og engagerede medarbejdere og frivillige, så blev der 
hurtigt omstillet i forhold til den nye virkelighed. 

Corona-virkeligheden har lært os mangt og meget – og for mig 
at se måske væsentligst af alt understreget det, vi godt ved, 
men ikke altid tænker over: Mennesket er ingen ø! Vi hænger 
sammen, vi er forbundet med hinanden, vi er afhængige af 
hinanden – og vi er forpligtede på hinanden.

I KFUM’s Sociale Arbejde vedkender vi os det kristne livs- og 
menneskesyn – og her fortælles netop den samme pointe. Vi 
er, som mennesker, ikke alene og kun overladt til os selv. Det 
kan godt være, at jeg føler mig alene, men så må andre minde 
mig om og hjælpe mig til at se sammenhængen med andre 
mennesker – og Vorherre selv. Derfor blev nogle af de svar, 
KFUM’s Sociale Arbejde gav i forhold til corona-virkeligheden, 
også fællesskabende initiativer – hver for sig. 

Tak til enhver af jer, der bidrog til arbejdet. Tak for gå-på-mod 
og initiativ. Tak for dygtighed og engagement!

I skrivende stund ved jeg ikke, hvordan efteråret 2020 kommer 
til at se ud, men jeg håber, at dagligdagen vender tilbage – 
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med muligheder for at mødes med andre mennesker. Og ellers 
ved jeg, at dygtige frivillige og medarbejdere ”finder nye veje 
at gå”.

Læs årsrapporten og bliv klogere på KFUM’s Sociale Arbejde. 
Er du ikke allerede ”en del af familien”, så er du velkommen til 
at blive det. Vi kan altid bruge en ekstra hånd og et ekstra blik til 
glæde for mennesker i udsatte livssituationer. Tjek kfumsoc.dk. 

Jens Maibom Pedersen
Formand for KFUM’s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse

Fordi vi sætter spor 
i hinandens hjerter
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Et år som alle andre, og et år som ingen andre i vores mere 
end 100-årige historie.

Sådan kan det seneste år i KFUM’s Sociale Arbejde opsumme-
res. Stabil drift og dynamisk udvikling af de mange indsatser 
i landsorganisationen var hverdagen frem til midten af marts i 
år, hvor Danmark blev ramt af corona-virus. Konsekvenserne 
af at befinde sig på samfundets kanter og uden for fællesska-
berne blev endnu tydeligere, da samfundet lukkede ned, og 
mange mennesker var mere eller mindre overladt til sig selv.

Corona-krisen satte den menneskelige udsathed på spidsen. 
Fremvaskede og synliggjorde livsvilkårene for børn, unge og 
voksne, der står udsatte. Betydningen af hjælp, støtte og om-
sorg blev for alle tydelig i takt med, at mange af samfundets 
indgange og rum lukkede ned, mens utryghed og usikkerhed 
tog til.

I KFUM’s Sociale Arbejde blev der gearet op rundt i alle grene 
af landsorganisationen. Indsatser blev omstillet til blandt an-

det nærvær med afstand, digital omsorg, virtuel rådgivning, 
behandling og støtte, opsøgende arbejde i yderområder og 
tilpasning af hverdagen de mange steder, hvor både børn og 
voksne har et midlertidigt eller længerevarende hjem inden for 
KFUM’s Sociale Arbejde. Helt nye indsatser blev søsat, sam-
tidig med at beredskabsplan og procedurer blev gennemgå-
et, justeret og tilføjet nye scenarier for, hvordan virkeligheden 
med større sygdomsudbrud kunne håndteres, så mennesker 
fortsat blev mødt.

Corona-krisen har understreget vigtigheden af et stærkt og 
velfungerende civilsamfund, der kan nå ud i alle dele af sam-
fundets mange kroge, på kanterne og i mellemrummene. Når 
samfundsinstitutioner og offentlige strukturer lukker ned, så er 
de frivillige organisationer fortsat til stede med både nærvær 
og hjælp.

Der er også meget at lære, for ingen kunne på forhånd for-
udse, hvordan de mange indsatser udfordres, når samfundet 
vendes på hovedet. Når uderum bliver det mulige. Når iso-

KFUM’S  
SOCIALE  
ARBEJDE ER 
TIL STEDE
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lation og ensomhed rammer med tidobbelt styrke. Når kram 
bliver til vink. Når flere bekymringer og frygt blot lægger til 
hverdagens usikkerhed.

I KFUM’s Sociale Arbejde er det vigtigt at kunne sige, at vi 
var fortsat til stede, også da det var vanskeligst. Viljen til at 
være til stede har været uforandret. Også gennem krisen, hvor 
tydelige værdier, et klart formål og samarbejde på tværs har 
bevist sit værd.

Det kræver vilje og mod at handle på menneskers udsathed 
både i krisetid, og når hverdagen vender tilbage. Det fortsæt-
ter vi med. Fordi vi sætter spor i hinandens hjerter.

Morten Skov Mogensen
Generalsekretær

FILM

MAGASINET 
HJERTERUM

Se de nyeste film om landsorganisationens vidtforgre-
nede indsatser for mennesker i udsatte livssituationer 
på kfumsoc.dk/film.

Den seneste udgave af magasinet HjerteRUM, der for-
tæller om livet i og omkring KFUM’s Sociale  Arbejde, 
kan altid ses på kfumsoc.dk/hjerterum.  Tidligere ud-
gaver af magasinet HjerteRUM og KFUM’s Sociale 
Arbejdes årsrapport kan sammen med andre ud -
givelser altid findes på kfumsoc.dk/brochurer.
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HER FINDER DU KFUM’S  
SOCIALE ARBEJDE

INSTITUTIONER  
OG SOCIALE TILBUD

  Behandlingscentre, voksne
  Boformer, voksne
  Daginstitutioner, børn
  Døgnområdet, børn og unge
  Forebyggelse, børn og unge
  Genbrug og socialøkonomi
  Sociale caféer og væresteder mv., voksne

RÅDGIVNINGER
  Behandling og rådgivning af børn af misbrugere, “Ballast”
 Gældsrådgivning, ”På Fode Igen”
 Konfliktmægling
 Onlinerådgivning for unge
 Psykologisk rådgivning til mænd i krise, ”Livet Tilbage” 

 Retshjælp, “Råd til Ret”
  Rådgivning om incest og seksuelle overgreb, Center for Seksuelt Misbrugte
 Rådgivning om spilafhængighed, Center for Ludomani
 Hele Danmarks Familieklub
  KvarterVenner
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UDSATHED I 
DANMARK 

ALKOHOL
585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug og 140.000 
har alkoholafhængighed. Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

STOFFER
Der skønnes at være 20.412 højrisikobrugere af opioider* og 
51.830 højrisikobrugere af opioider samt andre illegale stoffer 
bortset fra hash. Kilde: Sundhedsstyrelsen, ”Narkotikasituati-
onen i Danmark - delrapport 2”, 2019

*  En gruppe af stoffer, som udvindes af opiumsvalmuen. Fx 
morfin, kodein, heroin, metadon og fentanyl.

SPIL
Det skønnes, at antallet af personer med egentlig spilafhæn-
gighed (ludomani) er ca. 10.000. Kilde: VIVE - Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

HJEMLØSHED
6.431 mennesker i Danmark var hjemløse ved seneste tælling 
i 2019 - en stigning på næsten 29 pct. i forhold til hjemløse-
tællingen 10 år tidligere. 66 pct. er på kontanthjælp. 77 pct. er 
mænd og 23 pct. kvinder. Kilde: VIVE - Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for Velfærd, 2020

ENSOMHED
Cirka 350.000 voksne i Danmark føler sig ofte ensomme. 
Kilde: Folkebevægelsen mod Ensomhed, 2020

PSYKISK SYGDOM
Hver tiende dansker opfylder til hver en tid kriterierne for psy-
kisk sygdom, som er Danmarks største folkesygdom. Antallet 
har været stærkt stigende de senere år. Kilde: Bedre psykiatri, 
2020

UDSATTE BØRN OG UNGE
Den nyeste undersøgelse viser, at hver 12. barn har oplevet 
psykisk vold i hjemmet. Hver 6. har været udsat for vold i fami-
lien i løbet af et år. Det er ikke muligt at opgøre det reelle antal 
af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. 
I en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af unge i 8. 
klasse rapporterede 12 pct. om blottelser, 12 pct. om berørin-
ger på en seksuel måde og 6 pct. om samleje. Kilde: Social-
styrelsens Vidensportal, 2020

ANBRINGELSER
11.715 børn og unge (0-17 år) var pr. 31. 
december 2018  anbragt uden for hjemmet.  
Det svarer til 1 pct. af alle 0-17-årige i 
Danmark. Kilde: VIVE – Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd, 2020

GÆLDSRAMTE
Knap 195.000 danskere er  
regi streret som dårlige betalere  
i gældsregistret RKI. Kilde: 
 Experian, 2020
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Vi passede på hinanden, da 
projektet ”Akut Social Drive 
Out” i foråret 2020 mødte ud-
satte i Danmarks yderområder.

KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg 
til børn, unge og voksne i udsatte livssituationer. Vi møder 
mennesker i øjenhøjde og betragter det enkelte menneske 
som ubetinget værdifuldt.

KFUM’s Sociale Arbejdes næsten 900 ansatte har en stor so-
cialfaglig ekspertise og er sammen med mere end 2.300 frivil-
lige med til at skabe værdige kår for ensomme, hjemløse, psy-
kisk syge, udsatte familier, misbrugere og andre mennesker, 
som har det svært.

KFUM’s Sociale Arbejde repræsenterer 161 institutioner, be-
handlingscentre, rådgivningstilbud, sociale væresteder, fa-
milieklubber og genbrugsbutikker i alle egne af Danmark. Vi 
tilbyder blandt andet rådgivning i forhold til misbrug, gæld, 
konflikter, juridiske problemer, skilsmisse, samværsproblemer, 
seksuelle overgreb, vold og livets generelle udfordringer.

KFUM’s Sociale Arbejde samarbejder med cirka halvdelen af 
landets kommuner og med ministerier, styrelser, private fonde, 
andre NGO’er og folkekirken om at finde løsninger på sociale 
problemer. 

FORTALER FOR UDSATTE
KFUM’s Sociale Arbejde taler også udsatte menneskers sag 
over for politikere, presse og offentligheden, ligesom vi er re-
præsenteret i en række råd, arbejds- og følgegrupper samt 
interesseorganisationer. Vi deltager også i relevante høringer, 
når ny lovgivning og vejledninger skal udformes eller ændres, 
fx i forhold til socialtandplejeordningen for særligt socialt ud-
satte mennesker.

KFUM’s Sociale Arbejdes hovedkontor i Strib ved Middelfart 
understøtter de tilknyttede institutioner i forhold til løn, regn-

INDSATSER FOR UDSATTE
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skab, økonomi, it, projekter og både det operationelle og stra-
tegiske arbejde i bestyrelser og styregrupper. 

Herudover udvikler og driver landsorganisationen en række 
tværgående projekter. For eksempel Hele Danmarks Fami-

lieklub, hvor vi tilbyder meningsfulde fællesskaber for børne-
familier (se heledanmarksfamilieklub.dk), og Ballast, hvor vi 
hjælper børn, der er vokset op i misbrugsramte familier (se 
projektballast.dk).

Oplysningsarbejde i forhold til specifikke sociale problemstil-
linger er også et vigtigt indsatsområde i blandt andet flere af 
vores tværgående projekter, hvor vi besøger og holder oplæg 
på fx sygehuse, skoler og i erhvervsnetværk.

KFUM’s Sociale Arbejde er grundlagt som selvstændig orga-
nisation i 1918 og fusionerede i 2014 med søsterorganisatio-
nen Ungdommens Vel. Organisationen arbejder som NGO på 
folkekirkelig grund med afsæt i det kristne menneskesyn og 
har netværk med andre kirkelige, diakonale organisationer og 
sogne i hele landet.

KFUM’s Sociale  
Arbejdes formål er på den  

danske folkekirkes grund at  
yde en diakonal og social indsats 
og bidrage til at skabe værdige  

kår for mennesker i udsatte  
livssituationer

2O19 I TAL  
KFUM’S SOCIALE ARBEJDE
• 161 sociale tilbud i hele Danmark
• 863 ansatte
• 2.348 frivillige 
• 470 mio. kroner i omsætning i 2019

Se flere tal på side 23 og på kfumsoc.dk/tal

Leder af Café Parasollen i Aalborg, Søren Jensen, uddeler her mad- 
pakker og gavekort til de to Hus-forbi-sælgere Dan og Leif. 

Foto: Lars Horn, Baghuset.
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KFUM’s Sociale Arbejdes boformer – nogle steder kaldet for-
sorgshjem eller herberg – er for voksne, der af psykosociale 
eller andre årsager ikke har et hjem – eller ikke er i stand til at 
bo i eget hjem. En af boformerne er permanente plejehjems-
boliger til aktive misbrugere, som ikke forventes at komme ud 
af deres misbrug. 

Beboerne har ofte et aktuelt eller tidligere misbrug af rusmid-
ler, som gør det nødvendigt at fokusere på social træning. 
Derfor arbejdes der med relationer, struktur i hverdagen og 
konkrete planer for etablering i egen bolig. Sammen med per-
sonalet udarbejdes en plan for tilbagevenden til et bedre hver-
dagsliv, som kan omfatte misbrugsbehandling, jobtræning, 
praktikordning og deltagelse i forskellige aktiviteter.

Flere af bostederne har aktivitetstilbud som værksteder, have-
brug og fiskeri. Desuden deltager beboerne i madlavning og 
rengøring for at skabe en døgnrytme, der ligner en almindelig 
hverdag, og som forebygger tilbagefald. Et ophold varer fra få 
uger til flere måneder, og der arbejdes alle steder med en aktiv 
udslusning, hvor nogle af bostederne har egne udslusnings-
boliger, skæve boliger og efterværn.

BOFORMER FOR HJEMLØSE

”Hver dag har vi et morgenmøde, hvor vi 
synger en sang og får læst en tekst. Bag
efter har vi en omsorgsrunde, hvor alle 

kan fortælle, hvad de har på hjerte”
Beboer på bosted for hjemløse

BOFORMER FOR HJEMLØSE:
• Borgerskolen, Lemvig
• Center Bøgely, Varde
• KFUM's Kollegium, København
• Ladegården, Randers
• Nørbygård, Hanstholm
• Skjoldbo, Esbjerg
• Stormly, Esbjerg
• Toften, Slagelse

2O19 I TAL 
BOFORMER FOR 
HJEMLØSE
• 146 ansatte
• 529 beboere

Nina Jørgensen (t.v.) er gadesyge-
plejerske og ansat på forsorgshjem-
met Toften i Slagelse. Hun følger 
blandt andet Eva Maj til lægen.
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KFUM’s Sociale Arbejde omfatter tre behandlingscentre for 
rusmiddelafhængighed, et center for spilleafhængighed og et 
for mennesker, der i opvæksten har været udsat for incest eller 
andre former for seksuelle overgreb. Behandlingen varetages 
alle steder af fagprofessionelle, der sikrer inddragelse af nye-
ste viden i behandlingen.

På centrene for behandling af rusmiddelafhængighed tilby-
des blandt andet døgnbehandling af personer med alkohol-
misbrug, hvor hvert behandlingscenter har sin egen sær-
lige profil og kompetencer. 

Ringgården er nationalt kompetencecenter for dobbeltfoku-
seret afhængighedsbehandling og har særlige uddannelses-
tilbud til de kommunale rusmiddelcentre. Sydgården tilbyder 
via samarbejde med Kriminalforsorgen behandling af indsatte 

i statsfængslerne i Sdr. Omme og Renbæk. Nørbygård er både 
behandlingscenter og bosted.

Alle borgere i Danmark har ret til gratis behandling for et alko-
holmisbrug. Det kræver blot, at der sker henvendelse til et 
kommunalt rusmiddelcenter. Her igangsættes så en ambulant 
behandling, som i nogle tilfælde kan føre videre til et døgnbe-
handlingsophold af længere varighed på fx Ringgården, Syd-
gården eller Nørbygård.

Center for Ludomani tilbyder gratis behandling til både spille-
afhængige og pårørende samt rådgivning for par. Centret fun-
gerer også som videnscenter, der arbejder med præventive 
indsatser, bidrager til samfundsdebatten og deltager i en ræk-
ke forskningsprojekter.

CSM Syd Behandlingssektion tilbyder rådgivning og behand-
ling til voksne i Region Syddanmark, som i deres opvækst har 
været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. Centret 
er leverandør til VISO, den nationale videns- og specialrådgiv-
ningsorganisation, og har tilknyttet et værested, der drives af 
frivillige.

BEHANDLINGS
CENTRE, VOKSNE

2O19 I TAL  
BEHANDLINGSCENTRE
• 115 ansatte
• 315 personer i døgnbehandling
• 986 personer i dagbehandling
• 164 personer i efterbehandling

BEHANDLINGSCENTRE:
• Center for Ludomani, Odense / Aarhus /  

København / Esbjerg
• CSM-Syd, Behandlingssektion, Odense / Vojens
• Nørbygård, Hanstholm
• Ringgården, Middelfart
• Sydgården, Haderslev / Renbæk / Sdr. Omme

Heidi Mouritsen er psykolog og ansat 
på Ringgården i Middelfart.
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KFUM’s Sociale Arbejdes døgninstitutioner og pædagogiske 
opholdssteder tilbyder stabilitet, omsorg, nærvær og kontinu-
itet i hverdagen hos børn og unge, der af forskellige årsager 
ikke kan tilbringe opvæksten – eller dele af den – sammen 
med deres forældre. Stederne kan også være en mulighed i 
tilfælde, hvor en plejefamilie ikke rækker, og der er behov for 
en bredere pædagogisk indsats.

Når børn anbringes, har de ofte været igennem en række trau-
mer og har brug for professionel behandling. Nogle lider af 
spiseforstyrrelser, angst eller andre psykiske udfordringer og 
kan være selvmordstruede. 

Målet med en anbringelse er at skabe udvikling og forbere-
de barnet og den unge så godt som muligt til et selvstændigt 
voksenliv. Et ophold kan vare fra få måneder til hele opvæk-

sten afhængig af forholdene omkring det enkelte barn. Nogle 
af døgninstitutionerne har intern skole med små hold, der i hø-
jere grad end normalt kan tilgodese behovene hos det enkelte 
barn. Vi tilbyder også udslusning og efterværn.

DØGNOMRÅDET, BØRN OG UNGE

DØGNOMRÅDET:
• Børne og Unge Center Vejle Fjord, Vejle / Brejning
• Børnehjemmet Birkelund, Odense
• Det Blå Hus, Spjald
• Frørupskolen Helsehjemmet, Christiansfeld / Haderslev
• Vesterager, Billum

2O19 I TAL 
DØGNOMRÅDET
• 266 ansatte
• 104 beboere

På Børne og Unge Center Vejle Fjord kan 
børnene gå på udeskolen Elverly.
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KFUM’s Sociale Arbejdes daginstitutioner, fritidscentre og 
klubber skaber gode vilkår for børn, unge og familiers liv. Vi 
tror på, at børn og unge med god voksenkontakt til fagligt 

stærke pædagoger er mere trygge, har større selvværd og er 
mindre udsatte for at opleve mistrivsel. 

Vi lærer børnene at indgå i socialt samspil med andre børn og 
voksne. Vi arbejder bevidst på at forberede børnene på deres 
videre færd i verden. Vi tager udgangspunkt i børnenes for-
skellige ressourcer og kompetencer og bidrager på den måde 
til deres selvudvikling.

Vi har stort fokus på inklusion og arbejder for, at alle børn og 
familier har ret til at være en del af fællesskabet. Vi integrerer 
både ressourcestærke og mindre ressourcestærke familier. 
En tidlig forebyggende indsats for udsatte familier er knyttet 
til flere af daginstitutionerne, der blandt andet gennem fami-
liecaféer, gældsrådgivning og juridisk rådgivning giver familier 
en ekstra støtte.

DAGINSTITUTIONER

x

2O19 I TAL 
DAGINSTITUTIONER
• 155 ansatte
• 516 daginstitutionspladser
• 243 fritidsklubpladser

DAGINSTITUTIONER:
• Gefionsgården, Horsens
• Gaarden, Billund
• KFUM's Børnehus, Odense
• Kongelyset, Slagelse
• Musereden, Frederiksværk
• Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro
• Skovtrolden, Aarhus
• Smilehullet, Hjordkær

Nærhed og udeliv vægtes  
højt i daginstitutionen  S mile- 
hullet i Hjordkær.
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KFUM’s Sociale Arbejdes sociale caféer og væresteder er al-
koholfri miljøer og åbne for enhver. Stederne er omsorgstilbud 
primært rettet mod ensomme, personer med psykiske lidelser, 
hjemløse og mennesker med rusmiddelafhængighed. Menne-
sker i udsatte livssituationer. På flere af stederne er der også 
målrettede aktiviteter for udsatte familier, fx familiespiseafte-
ner, udflugter og sommerferieture.

Her kan gæsterne – nogle steder kaldet brugerne – være til 
stede på egne præmisser. Her kan man typisk købe en kop 
kaffe og et måltid mad. Man kan læse dagens avis, få sig en 
snak og måske få hjælp til digital post eller andre af dagligda-
gens udfordringer. 

2O19 I TAL 
SOCIALE CAFÉER OG  
VÆRESTEDER
• 109 ansatte 
• 339 ansatte i kommunale ordninger
• 1.222 frivillige
• 1.536 gæster i snit pr. dag

SOCIALE CAFÉER 
OG VÆRESTEDER

Leder af Café Paraplyen 
på Frederiksberg i 
 København, Tina Kragh, 
har altid varm kaffe  
på kanden.

Café Værestedet Montana i Skjern 
deltog i foråret 2020 i ”Akut Social 
Drive Out”. Her er de ved at gøre 
måltidspakker parate til udbringning 
til udsatte mennesker i nogle af 
Danmarks yderområder.
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Stederne fungerer som små forebyggelsescentre, der udover 
det primære omsorgstilbud ofte rummer særlige tilbud, fx 
retshjælp, uvildig rådgivning om privatøkonomi, bisidderord-
ning og andre håndholdte indsatser. Stederne samarbejder 
ofte med både uddannelsesinstitutioner, kommuner og Kri-
minalforsorgen om praktik- og jobafklaringsforløb samt sam-
fundstjeneste.

De mange frivillige er et bærende element i hverdagen, og li-
gesom den sociale café udvikles af de frivillige, udvikles de 
frivillige af den sociale café.

SOCIALE CAFÉER  
OG VÆRESTEDER:
• Aktivitetshuset, Lemvig
• Café Finns Paraply, Esbjerg
• Café Grenaa, Grenaa
• Café Jydepotten, Grindsted
• Café Mødestedet, Vamdrup
• Café Paraplyen, Frederiksberg
• Café Paraplyen, Haslev
• Café Paraplyen, Kolding
• Café Paraplyen, Odense
• Café Paraplyen, Taastrup
• Café Paraplyen, Varde
• Café Parasollen, Haderslev
• Café Parasollen, Vejle
• Café Parasollen, Viby J
• Café Parasollen, Aalborg
• Café Stevnen, Store Heddinge
• Café Værestedet Montana, Skjern
• CSM Syd Frivilligsektion, Odense
• Den Blå Paraply, Randers
• Den Sociale Café Fristedet, Hurup Thy
• Folkekøkkenet, Kolding
• Kafé Kolind, Kolind
• Livsværkstederne, Gellerup
• Perlen – café og værested, Nykøbing Mors
• Værestedet Den Brogede Verden, Frederiksberg
• Værestedet Kilden, Hurup Thy
• Værestedet Parasollen, Struer
• Værestedet, Ulfborg

”Her smider jeg facaden og føler,  
jeg kan være mig selv. Jeg tør græde…  

og har nogen at dele glæder og  
bekymringer med”

Bruger af social café 
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KFUM’s Sociale Arbejdes forebyggelsestilbud er målrettet ud-
satte børn, unge og familier med brug for hjælp, vejledning og 
støtte til at håndtere livets udfordringer. Nøglen er at møde 
børn og unge i øjenhøjde ved at skabe tillidsvækkende og tro-
værdige relationer mellem voksne og målgruppen. Dette rela-
tionsarbejde sker på mange forskellige måder, og vi arbejder 
bevidst på ikke at skele til diagnoser og baggrund. Alle børn 
og unge er unikke og har ret til en tryg opvækst.

Tilbuddene baseres på en høj grad af frivilligt arbejde, hvor 
børn og unge får mulighed for at møde og bygge bro til for-
skellige voksne rollemodeller gennem omsorg og nærvær.

Tilbuddene omfatter foruden to væresteder for børn, unge og 
familier også Center for Digital Pædagogik, der blandt andet 
driver cyberhus.dk, som er et online-tilbud til børn og unge, 
hvor de gratis og anonymt kan få råd og hjælp fra frivillige 
voksne gennem brevkasse, chat og meget mere. Centret dri-
ver også netstof.dk og gruppechat.dk. Desuden samarbejdes 
med 11 kommuner om ungbrus.dk.

FOREBYGGELSE, 
BØRN OG UNGE

2O19 I TAL 
FOREBYGGELSE
• 12 ansatte
• 141 frivillige

FOREBYGGELSE:
• Børnekontakten, Kolding
• Center for Digital Pædagogik, Aarhus
• Gademix, Kolding

Center for Digital Pædagogik i Aarhus har i over 
16 år rådgivet unge på flere forskellige platforme 
som fx cyberhus.dk og netstof.dk.
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KFUM’s Sociale Arbejdes genbrugsbutikker drives af frivil-
lige og yder økonomisk støtte til det sociale arbejde. Nogle 
gange knopskyder en social café med en genbrugsbutik, hvor 
caféens gæster har mulighed for at udvikle deres selvværd og 
kompetencer gennem meningsfyldt frivilligt arbejde. Nogle af 
butikkerne drives i samarbejde med andre kirkelige organisa-
tioner. 

KFUM’s Sociale Arbejde søsatte i 2019 et nyt genbrugskon-
cept under navnet ”GENBRUGT af KFUM’s Sociale Arbejde”, 
hvor butikkerne blandt andet placeres i nedlagte billet-salgs-
steder på udvalgte togstationer. Den første på Fredericia Ba-
negård. Her kan du købe pæne genbrugsting: Tøj, bøger, nips, 
accessories og retro-ting.

KFUM’s Sociale Arbejdes socialøkonomiske virksomheder 
arbejder med inklusion ved at skabe arbejdspladser for men-
nesker i udsatte livssituationer. De bidrager herved til et rum-
meligt arbejdsmarked, så mennesker med misbrug, psykiske 
problemer og andre udfordringer får mulighed for at deltage i 

et arbejdsfællesskab. Det giver værdighed, styrke og nyt net-
værk. Et økonomisk overskud geninvesteres i virksomheden.

GENBRUG OG SOCIALØKONOMI

GENBRUG OG SOCIALØKONOMI:
• Alladins Hule, Hurup
• Folkebiksens Genbrug, Kolding
• GENBRUGT, Fredericia
• GENBRUGT, Haarby
• GENBRUGT, Vejle
• GENBRUGT, Vojens
• KFUM Genbrug, Haderslev
• KFUM’s Genbrugsbutik, Odense
• KFUM's Sociale Genbrugsbutik, Skærbæk
• Korn180, Esbjerg
• Middelfart Genbrug, Middelfart
• Parasollens Genbrug / Kirkens Genbrug, Aalborg
• PixiBixen, Slagelse
• Retro Genbrug, Odder
• SMIG, Haderslev
• Taulov Genbrug, Fredericia

2O19 I TAL 
GENBRUG OG SOCIALØKONOMI
• 4 ansatte
• 381 frivillige

Den socialøkonomiske virksomhed Korn180 i Esbjerg samler unge og ældre 
 omkring genbrug, værkstedsaktiviteter og graffiti-opgaver på bestilling.
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KFUM’s Sociale Arbejde udvikler og driver en række tvær-
gående projekter, der involverer flere af vores tilknyttede in-
stitutioner. Disse sociale indsatser medvirker til at realisere 
vores formål og supplerer de indsatser, der udføres lokalt i 
de enkelte institutioner.

BALLAST
”Ballast” tilbyder gratis behandling til børn og unge under 25 
år fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Projektet  giver 
med professionel behandling disse børn og unge hjælp og 
støtte til at mestre de udfordringer, som følger af deres op-
vækst. Formålet er, at børnene opnår bedre forudsætninger 
for en langsigtet, positiv udvikling og højere grad af livskva-
litet. Projektet har afdelinger i Esbjerg, Varde, Fanø, Jammer-
bugt, Morsø og Thisted kommuner.  

”Ballast” blev støttet med 20 mio. kr. af Socialstyrelsen over 
en 4-årig periode frem til 2019 og opnåede gode resultater. 
De børn og unge, som modtog behandling, oplevede bedre 
trivsel, bedre søvn og mere energi til at håndtere hverdagen. 
94 pct. af deltagerne mente, at ”Ballast” havde haft en positiv 
betydning for deres liv. 

Vi kæmper fortsat med at bryde det tabu, det er at vokse op 
i en familie med misbrug og afhængighed. Vi deltager derfor 
i dialogmøder og holder oplæg på sygehuse, skoler og hos 
 andre samarbejdspartnere for at tydeliggøre vores ansvar som 
voksne overfor sårbare og udsatte børn. En ny 4-årig bevilling 
fra Socialstyrelsen på 22,5 mio. kr. gør, at vi kan udvide tilbud-
det til Tønder Kommune og fortsætte frem til december 2023.

Se projektballast.dk

PÅ FODE IGEN
”På Fode Igen” tilbyder gratis og uvildig økonomi- og gælds-
rådgivning og er målrettet mennesker med problemer med 
privatøkonomien. Rådgiverne er fx nuværende eller tidligere 
bankrådgivere, økonomer, socialrådgivere, revisorer eller juri-
ster, og disse 119 personer er frivillige, fordi det giver mening. 
Rådgivningssamtalerne finder primært sted i vores sociale 
caféer og væresteder, men også i fx kommunale frivilligcentre 
og medborgerhuse.

”På Fode Igen” tilbyder rådgivning 28 steder i landet og on-
line-brevkasserådgivning primært for unge voksne på ung-
økonomi.dk. I 2019 hjalp vi cirka 1.700 mennesker med deres 
privatøkonomi. Projektet, der både støttes af en række kom-
muner og med 6 mio. kr. af Socialstyrelsen, løber indtil videre 
frem til oktober 2023.

”På Fode Igen”, der er en del af Den Nationale Vidensfunkti-
on på gældsrådgivningsområdet, blev i 2019 akkrediteret af 
RådgivningsDanmark. Rådgivningen opfylder derfor kravene 
indenfor områderne: 1) Ydelse og målgruppe, 2) Faglig tilgang 
og metode, 3) Kompetencer, 4) Værdier, etik og lovgivning, 5) 
Ledelse og inddragelse.

Se kfumsoc.dk/paafodeigen 

RÅD TIL RET
Retshjælpen ”Råd til Ret”, der støttes af Socialstyrelsen, til-
byder gratis og uvildig juridisk rådgivning udført af cirka 20 
frivillige jurister og socialrådgivere. Rådgivningen finder sted 
på fem sociale caféer, hvor man kan få hjælp, uanset om man 
er fast gæst på stederne eller ej. Projektet rådgiver om næsten 
alt indenfor fx social- og lejeret, arve- og forbrugerret samt i 

TVÆRGÅENDE INDSATSER
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spørgsmål om separation, skilsmisse, underholdsbidrag, for-
ældremyndighed, samvær og samlivsforhold. 

Se kfumsoc.dk/raadtilret

HELE DANMARKS FAMILIEKLUB
”Hele Danmarks Familieklub” har som formål at styrke famili-
ers sociale bæredygtighed gennem etablering af 175 familie-
klubber i hele landet. Herigennem skabes fællesskaber i lokal-
samfundet på tværs af udsatte og ressourcestærke familier.

Det overordnede mål er at styrke børn og unges muligheder 
for at bryde den negative sociale arv ved at styrke familiernes 
muligheder for at udnytte egne ressourcer i fællesskabet med 
andre familier på tværs af sociale skel. Det sker gennem mål-
tidsfællesskaber, leg og aktiviteter, støtte- og rådgivningstil-
bud samt brobygning til civilsamfundet og det offentlige.

En familieklub strækker sig over seks måneder med 2-4  møder 
om måneden. I 2019 startede projektet 53 familieklubber til 
glæde for rigtig mange børn og deres 465 familier. 265 frivillige 
var drivkraften i disse familieklubber. I 2020 er målet at starte 
120 nye familieklubber med godt 1.000 familier. 

Projektet gennemføres i samarbejde med FDF, KFUM-Spej-
derne, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og VIVE, Det Na-
tionale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Projektet 
støttes med 39,5 mio. kroner over fem år af den A.P. Møllerske 
Støttefond.

Se heledanmarksfamilieklub.dk 

KONFLIKTMÆGLING
”Mægling i Børnehøjde” var et 3-årigt metodeudviklingspro-
jekt støttet af VELUX FONDEN og et tilbud om gratis mæg-
ling i konfliktramte familier med særlig fokus på inddragelse 
af børnene. Bevillingen udløb i marts 2020, og som afslutning 
blev inspirationskataloget ”Børn i mægling – når de voksne 
strides” med metodebeskrivelse og inspiration udgivet. Se ka-
taloget på kfumsoc.dk/brochurer. 

Formålet med projektet, som samarbejdede med Center for 
Konfliktløsning, var at udvikle og tilbyde en ny model for kon-
fliktmægling i udsatte familier, hvor børnene blev inddraget. 
Projektet hjalp både samlevende og skilte forældre med at 
 finde løsninger, der kunne fritage børnene fra ”pladsen i mid-
ten”. Mæglingen var landsdækkende og blev udført af syv 
frivillige konfliktmæglere med en børnekyndig som bisidder.

Som en videreførelse af ”Mægling i Børnehøjde” og dets me-
tode tilbyder projektet ”Familiemægling” nu gratis mægling til 
familier. Dette 3-årige projekt støttes med 1,5 mio. kr. af Augu-
stinus Fonden. Her kan børnene også deltage sammen med 

forældrene, fx i forbindelse med skilsmisser. Der er 30 frivillige 
mæglere tilknyttet projektet.

Projektet tilbyder også fortsat den almindelige konfliktmæg-
ling som hjælp til at løse konflikter, der slider på livskvaliteten. 
Konflikten kan fx skyldes samarbejdsproblemer på arbejds-
pladsen, nabostridigheder eller økonomiske mellemværender. 
Konfliktmæglingen støttes af Socialstyrelsen.

Se kfumsoc.dk/konflikt 

LIVET TILBAGE
”Livet Tilbage” tilbyder psykologiske samtaler til mænd i kri-
se - gratis og anonymt. Det kan være mænd, hvis verden er 
ved at falde sammen som følge af skilsmisse, arbejdsløshed, 
sygdom eller dødsfald blandt de nærmeste. Eller mænd på 
kanten af misbrug eller psykisk sygdom, som er på vej ind i 
udsathed. Samtalerne er målrettet mænd, der ikke i forvejen 
er i misbrugsbehandling eller psykiatrisk/psykologisk behand-
ling, som har brug for at tale stort og småt igennem. 

Projektets to terapeuter er begge certificerede terapeuter. 
Projektet støttes af Socialstyrelsen og tilbydes på bosteder-
ne Borgerskolen i Lemvig, Nørbygård i Hanstholm og Toften i 
Slagelse samt i Café Paraplyen på Frederiksberg i København.

Se kfumsoc.dk/livettilbage 

KFUM TOUREN I NATUREN
”KFUM Touren i Naturen”, der støttes af Friluftsrådet og 
 Socialstyrelsen, kører på 3. sæson. Projektets målsætning er 
at få flere gæster og beboere på vores sociale caféer, være-
steder og bosteder til at dyrke mere motion i et trygt fælles-
skab. Her kan de deltage i ugentlige gå- eller cykelture, og i 
løbet af sæsonen afholdes events med gå- og cykelruter af 
varierende længde og sværhedsgrad, hvor motion, glæde og 
naturoplevelser er i højsædet.

I 2019-2020 har projektet fokus på aktiviteter og træning i na-
turen og samarbejder med DGI Outdoor om naturtræningen. 
Hver institution kan få besøg af en DGI-outdoor-konsulent, der 
viser, hvordan man kan inkorporere træningsaktiviteter på gå-
turene. Det er aktiviteter, alle kan være med til. Fx gåture, hvor 
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man laver sjove øvelser undervejs – det kaldes naturtræning. 
Der kan også være lege eller ”silent walks” undervejs, hvor 
man i en periode er helt stille og bare sanser naturen. 

13 institutioner er med i projektet, og de lokale tovholdere har 
været på kursus i at instruere i øvelserne og planlægge gode 
ture, hvor alle kan være med, og hvor der er tænkt på sikker-
hed i forhold til corona-smitte og andre forhold.

Se kfumsoc.dk/kfumtouren

KVARTERVENNER
”KvarterVenner”, der støttes af VELUX FONDEN, er et 3-årigt 
metodeudviklingsprojekt, der via en helhedsorienteret familie-
indsats skal styrke trivslen for børn i udsatte livssituationer. 
Det er et lokalt fællesskab for børnefamilier, der bor i samme 
område, og skaber netværk mellem børn og voksne, der har 
lyst til at lære lidt flere fra opgangen eller vejen at kende.

Projektet koncentrerer sig om to boligområder i Kolding. Me-
todeudviklingen drejer sig både om form og indhold og om 
udvikling af en samarbejdsmodel med Kolding Kommune, der 
er partner i projektet.

”KvarterVenner” mødes hver 14. dag om måltidsfællesskab og 
udviklende aktiviteter for børn og forældre. Her får forældrene 
et frirum fra hverdagen og mulighed for at skabe oplevelser 
med deres børn, uden selv at skulle ryste aktiviteter ud af ær-
met. Sammen med andre familier, der også oplever hverdagen 
udfordrende, kan de støtte og spejle sig i hinanden. Aktivite-
terne skabes sammen med lokale aktører som fritidsfiskere, 
børnehaver og Gademix.

Under Covid-19-nedlukningen i foråret 2020 fandt man al-
ternative måder at være sammen på både fysisk og online, 
og kontakten til familierne kunne dermed fastholdes, selvom 
corona-krisen har budt på mange udfordringer undervejs for 
de enkelte familier og for ”KvarterVenner” som fysisk fælles-
skab. Familierne mødtes i mindre fællesskaber udendørs og 
med ansatte og frivillige i projektet. De blev koblet på som-
meraktiviteter og fik aktivitets- og kreativitetspakker til hjem-
mebrug under nedlukningen. 

30 familier var tilknyttet projektet i 2019 og i foråret 2020, og 
i efteråret starter to nye forløb op med 8-12 familier. Projektet 
løber frem til marts 2021.

Se kfumsoc.dk/kvartervenner

SKOD SMØGERNE
”Skod Smøgerne”, der støttes af Sundhedsstyrelsen, har til 
formål at hjælpe rygere på vores sociale caféer, væresteder og 
bosteder med at blive røgfri eller reducere rygningen. Projek-

tet har desuden fokus på tobaksforebyggelse og særligt, hvad 
man kan gøre for ikke at fremme trangen til røg hos alle dem, 
som er blevet røgfri i løbet af projektet.

Hver deltagende institution udarbejder en røgpolitik og tilby-
der gratis rygestopforløb, hvor alle, der gerne vil stoppe med 
at ryge, kan få gratis rygeafvænningsmedicin. 

I 2019 var 159 personer på rygestopforløb, og 54 var røgfri 
 efter 6 måneder. Projektet kører i 2020 på 3. år og har uddan-
net fire nye rygestopkonsulenter, som sammen med de øvrige 
otte erfarne rygestopkonsulenter hjælper brugere på vores in-
stitutioner med at blive røgfri. Det er en stor fordel, at persona-
let er uddannet som rygestopkonsulenter, så de meget bedre 
kan støtte rygestopperen undervejs i forløbet.

Se kfumsoc.dk/tobak 

NYE VEJE UD AF ENSOMHED
Y’s Mens klubberne støtter i 2019 og 2020 projektet ”Nye Veje 
ud af Ensomhed”, hvis formål er at hjælpe 2.800 mennesker – 
både enlige og sårbare familier – ud af ensomhed. Indsatsen 
forventes at knopskyde og få større og varige positive effekter 
på livskvaliteten for tusindvis af mennesker i udsatte livssitu-
ationer.

I KFUM’s Sociale Arbejde møder vi mange ensomme menne-
sker – især på sociale caféer og i familieklubberne. Fælles-
skabsmålingen fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Ana-
lysecenter for Velfærd, viser, at 22 pct. af voksne i Danmark 
oplever sig udenfor eller på kanten af samfundets fællesska-
ber. Også familier oplever ensomhed og kan føle sig eksklude-
ret fra samfundets fællesskaber. 

Projektet har skabt veje ud af ensomheden ved at involve-
re mennesker i frivillige fællesskaber på sociale caféer og i 
familieklubber i hele landet. Det har styrket de nye frivilliges 
netværk, givet dem struktur og indhold i hverdagen og mulig-
heden for at være noget for andre. Nogle af de nye frivillige er 
blevet frivillige i at skabe fællesskab for andre, mens andre er 
blevet brugere af de tilbud, vi har i de sociale caféer.

Y’s Men Region Danmarks regionsprojekt 2019-2020 har over 
et år involveret godt 400 sårbare mennesker i frivilligt arbejde, 
som har støttet yderligere 2.400 mennesker i at danne net-
værk og fællesskaber og derved finde vej ud af ensomhed. 

11 sociale caféer og væresteder har været med i projektet, og 
de har hver involveret 7 nye frivillige på forskellig vis. Ligele-
des er 55 familiefællesskaber i ”Hele Danmarks Familieklub” 
båret af frivillige, som hver anden uge skaber rammer og ind-
hold for familier om leg, nærvær og fællesskab. 

Se kfumsoc.dk/nyeveje
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AKUT SOCIAL DRIVE OUT
”Akut Social Drive Out” engagerer en stor del af organisatio-
nen i at udbringe nærvær, mad, fornødenheder og indgange til 
støtte og rådgivning i landets yderområder. På kort tid bød 12 
væresteder, forsorgshjemmet Toften, døgninstitutionen Frø-
rupskolen Helsehjemmet samt projekterne ”Ballast” og ”Hele 
Danmarks Familieklub” sig til som centersteder for drive-outs, 
og på få uger blev en ny struktur opbygget i landsorganisati-
onen. 

Fra påsken til sommeren 2020 mødte vi socialt udsatte bor-
gere i 180 lokalsamfund og landsbyer i yderområder af landet. 
Formålet var at afbøde konsekvenser af Covid-19-epidemien 
og nå ud til 1.260 borgere hver uge. Denne helt akutte indsats 
over tre måneder blev støttet med 3,75 mio. kr. af TrygFonden.

Mange af vores kendte brugere og frivillige bor alene og hen-
ter dagligt det meningsfulde indhold og sociale samvær på 
vores væresteder. De har dårligt helbred og frygter at blive 
smittet af Covid-19. Den tvungne isolation i foråret 2020 har 
gjort, at flere er faldet tilbage i gamle misbrugsmønstre eller 
ikke får ordentlig mad.

Under nedlukningen har frivillige og ansatte fra de deltagende 
steder lavet mad, pakket det i termokasser og kørt ud i lokal-
områder for at servere måltider, hjertevarme og nærvær i det 
fri. Ugens faste tid og sted er annonceret på Facebook og i lo-
kale medier. Med flag, stole, klapborde og kaffe i termokander 
blev der skabt små oaser i isolationen.

Projektet har mødt store behov for at blive set og hørt over en 
kop kaffe eller et måltid mad og steder at søge mere hjælp. Og 
drive-out-stederne har en overvældende stor berøringsflade. 
Vi forventede at møde syv borgere hvert sted, men mødte i 
gennemsnit ti – og ofte nye ansigter. Vi bringer nærvær ud, 
men oplever også store behov for at få måltidskasser og for-
nødenheder med hjem samt anvisning til mere hjælp og støtte.

Projektet har ansporet en helt ny måde at møde mennesker 
på. For mange ansatte og frivillige i projektet har det været 
chokerende at opleve, hvor mange udsatte og ensomme, der 
er uden for de større provinsbyer. De har mødt mennesker, 
der mangler tøj og sko og kommer i sandaler, når det regner. 
Mennesker, der bor i campingvogne året rundt. Mennesker, 
der kun møder ét andet menneske om ugen – og det er skral-
demanden. Kendskabet til behovene i yderområderne er gen-
nem projektet blevet meget bedre. 

Kommuner, kirker og lokalsamfund har båret ved i at bringe 
nærvær ud: Præsten, hjemmeplejen, kommunens støtte- og 
kontaktpersoner, slagteren og automekanikeren har udbredt 
kendskab og bakket op lokalt, nye frivillige har meldt sig fra 
menighedsråd, og ’gamle’ frivillige glædes over igen at kunne 
gøre en forskel og få en struktur ind i hverdagen. Projektet 
har været båret frem af historier i mange lokale og regionale 
medier. 

Familier og frivillige i ”Hele Danmarks Familieklub” og ”Bal-
last” har gennem projektet fået mulighed for at være sammen 
igen på nye måder og har fået aktivitets- og kreativitetspakker 
til at bryde den til tider svære hverdag under corona-krisen. 

”Akut Social Drive Out” har været en udviklingskant for at se 
ind i, hvordan vi i fremtiden bedst møder de behov, vi ser og 
må gøre noget ved. Corona-krisen har tydeliggjort, at flere 
mangler noget at engagere sig i, og at fællesskaber kan ska-
bes på flere måder. Den viden og de erfaringer, vi nu får, skal 
udmøntes i nye samarbejder på tværs og en nytænkning af de 
vante rammer. Folketinget har også noteret indsatsen i bered-
skabet, hvis en ny nedlukning måtte ramme landet i fremtiden. 

Med øremærkede hjælpepakke-midler fra Folketinget fortsæt-
ter projektet resten af 2020 til steder, hvor vi er i kontakt med 
funktionelt hjemløse, aktive misbrugere og udsatte børn, unge 
og deres familier.

Se kfumsoc.dk/social-drive-out

ENS OM MAD
Efter inspiration fra et lignende tilbud i Esbjerg, er KFUM’s 
Sociale Arbejde, Esbjerg Kommunes ”Kontakten”, Ribe Dom-
provsti og Sct. Peders Café i Ribe gået sammen om at etab-
lere fællesspisningstilbuddet ”Ens Om Mad”. Et tilbud til men-
nesker, der har brug for en ekstra hånd for at kunne møde 
nye mennesker. Tilbuddet støttes også af Velliv Foreningen og 
arbejder tæt sammen med ”Akut Social Drive Out” om ind-
satsen i Ribe. Målgruppen kæmper med forskellige former for 
psykiske lidelser og ensomhed. 

Hver anden uge mødes otte personer og laver mad, spiser og 
hygger sig sammen. På sigt udvikler det sig måske til, at del-
tagerne selv organiserer fællesspisninger, eller at de vælger 
at lave andre ting sammen. Der er stor efterspørgsel efter at 
komme med på et hold.

- At komme her gør, at jeg kan fylde hovedet med andet end 
de negative tanker, der er i hverdagen. Her lærer jeg nye men-
nesker at kende og sidder ikke bare hjemme foran compute-
ren syv dage om ugen, fortæller en deltager.

Da deltagerne selv laver maden, er der ikke brug for så mange 
frivillige, selvom der er stor søgning. Men ”Ens Om Mad” får 
pt. hjælp fra en enkelt frivillig, som er god til at snakke med 
deltagerne og som hjælper med praktiske ting.

På grund af corona-situationen flyttede tilbuddet i foråret 2020 
ud i det fri og er nu flyttet til Tangevej, hvor vi låner faciliteter 
af Esbjerg Kommune. 

Se kfumsoc.dk/ensommad
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Årsregnskabet for 2019 omfatter KFUM’s Sociale Arbejdes ho-
vedkontor og organisationsejede institutioner. Der udarbejdes 
ikke et samlet årsregnskab for KFUM’s Sociale Arbejde inklu-
siv selvejende institutioner. 

Hele årsregnskabet kan ses på kfumsoc.dk/regnskab

Alle beløb i 1.000 kr. 2O19 2O18 2O17
Omsætning 77.704 75.183 66.524

Direkte udgifter 66.405 64.635 56.238

Bruttoresultat 11.299 10.548 10.285

Administrations
omkostninger 7.452 7.374 7.448

Resultat før finansielle 
poster 3.847 3.174 2.837

Finansielle poster 664 903 975

Resultat før ekstra-
ordinære poster 3.183 2.271 1.862

Ekstraordinære poster -130 466 39

Årets resultat 3.053 2.737 1.823

HOVEDBESTYRELSEN
KFUM's Sociale Arbejdes øverste juridiske myndighed 
er hovedbestyrelsen, der består af frivillige og ulønne-
de medlemmer. Hovedbestyrelsen har pr. 1. september 
2020 denne sammensætning: 

• Formand Jens Maibom Pedersen, forstander,  
valgt af FDF

• Næstformand Karsten Knudsen, gårdejer,  
valgt af KFUM og KFUK 

• Jan Rasmussen, direktør, valgt af KFUM og KFUK
• Jan Strange, cand.jur, valgt af Y’s Men  

Region Danmark
• Kristen Grysbæk, valgt af Y’s Men Region Danmark
• Søren Yde, arkitekt, valgt af KFUM-Spejderne
• Maja Panduro Kyk, fhv. MF, indsuppleret
• Ane Kolby Kristiansen, kommunikationsrådgiver, 

indsuppleret
• Per Vibskov Nielsen, provst, valgt af bestyrelser og 

styregrupper
• Mads Edwards, forstander, valgt af ledere og  

souschefer på bosteder og behandlingscentre
• Niels M. Christensen, leder, valgt af ledere og  

souschefer på sociale caféer, væresteder og i  
genbrugsbutikker

• Allan Højer Hansen, forstander, valgt af ledere og 
souschefer på børn- og unge-institutioner

Kontaktoplysninger kan ses på kfumsoc.dk/kontakt-hb

ÅRSREGNSKAB
2O19

FØLG OS PÅ Facebook, 
LinkedIn og Twitter↓
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2O19 I TAL

412 frivillige i  
tværgående projekterSe mange flere tal på kfumsoc.dk/tal

863
lønnede medarbejdere

5O 
kommuner  

samarbejdede  
med os 47O  

mio. kroner i samlet 
omsætning

2.348  
frivillige

KFUM’s Sociale Arbejde samarbejder løbende 
med en lang række offentlige myndigheder, 
private fonde og organisationer samt Folke-
kirken om at løse sociale udfordringer for 
mennesker i udsatte livssituationer overalt 
i Danmark. Herudover samarbejder vi lokalt 
med en lang række butikker og virksomheder.

41O 
ansatte i kommunale  

ordninger

SAMARBEJDSPARTNERE

Mere end 

3OO.OOO 
timer arbejdede  
vores frivillige

Offentlige myndigheder, 
blandt andet:
• Socialstyrelsen
• Sundhedsstyrelsen
• Kriminalforsorgen
• Cirka halvdelen af 

 Danmarks 98 kommuner

Offentlige råd og centre, blandt andet:
• VIVE, Det Nationale Forskningscenter 

for Velfærd
• Center for Frivilligt Socialt Arbejde
• Rådet for Socialt Udsatte 
• Frivilligrådet
• Friluftsrådet

387
frivillige i bestyrelser 

og styregrupper

institutioner, sociale tilbud, 
rådgivninger og genbrugs-
butikker pr. 1.6.2020161 
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Se mange flere tal på kfumsoc.dk/tal

412  
frivillige i  

tværgående 
projekter

http://kfumsoc.dk/tal
http://kfumsoc.dk/tal


KFUM’s Sociale Arbejde  
Højskolevej 3 · Strib · 5500 Middelfart 

Tlf. 6440 1888  
info@kfumsoc.dk · www.kfumsoc.dk

Fordi vi sætter spor 
i hinandens hjerterBLIV FRIVILLIG

Vil du gøre en forskel for mennesker i udsatte livssituationer? 
Så kan du blive frivillig i fx en genbrugsbutik, en social café, et 
værested for børn eller som medlem af bestyrelsen i et lokalt so-
cialt tilbud. Mere end 2.300 frivillige giver allerede en hånd med i 
KFUM’s Sociale Arbejde. Læs mere på kfumsoc.dk/frivillig

STØT
Hvis du giver et bidrag til KFUM’s Sociale Arbejde, kan du gøre 
en forskel for børn, unge og voksne, der er ramt af svigt, ensom-
hed, misbrug, hjemløshed eller psykisk sygdom. Din støtte gør 
det muligt for os at tilbyde mennesker i udsatte livssituationer 
omsorg, netværk og fællesskaber. Du kan donere 100 kroner ved 
at sende en sms med teksten HJERTE til 1217. Du kan også støt-
te via Dankort og MobilePay. Læs mere på kfumsoc.dk/stoet

SAMARBEJDE
KFUM’s Sociale Arbejde samarbejder med cirka halvdelen af lan-
dets kommuner, private fonde, organisationer og lokale netværk 
om at løse sociale udfordringer i lokalområderne. Vi samarbejder 
også med sogne og provstier om diakonalt arbejde. Ønsker du 
at drøfte, hvordan vi sammen kan finde løsninger på sociale ud-
fordringer i vores samfund, så kontakt generalsekretær Morten 
Skov Mogensen på msm@kfumsoc.dk / 6440 1888. 
Læs mere på kfumsoc.dk

NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev på   
kfumsoc.dk/nyhedsbrev

http://kfumsoc.dk/frivillig
http://kfumsoc.dk/stoet
http://kfumsoc.dk
http://kfumsoc.dk/nyhedsbrev

