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Det særlige ved 
ungdommens røde kors

““

““

Hjælp os med at give en god december til de børn, der på grund af 
sygdom, vold eller svigt i familien ikke kan holde jul derhjemme.

Ungdommens Røde Kors har sociale aktiviteter på krisecentre, døgninstitutioner og hospitaler 
i hele Danmark. Her er vores unge frivillige med til at gøre en forskel for nogle af landets mest 
udsatte børn og unge året rundt. Og i december sørger vi for at skrue ekstra op for julehyggen 
til glæde for børnene.

”Der var ikke så meget overskud til at holde jul i mit 
barndomshjem. Mine forældre havde ikke rigtigt tid til at se 

julekalender med mig.”

Sådan husker Stefan tilbage på julen i sin barndom, og som 13-årig blev han anbragt uden for 
hjemmet. I dag er han frivillig i Ungdommens Røde Kors og hjælper de børn og unge, der nu bor 
på den institution, hvor han selv boede. Her er han med til at arrangere en ugentlig  
ungdomscafé.

”Jeg synes, det er vigtigt at holde julehygge for de unge i 
caféen, fordi den indeholder mere nærvær og hygge, end 
man får til hverdag, når man vokser op i et hjem uden så 

meget overskud.”
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Ungdommens Røde Kors har:

 • 15 børne- og ungecaféer på landets hospitaler
 • Aktiviteter for børn på 22 kvindekrisecentre rundt om i landet

 • 11 ungecaféer på institutioner for anbragte børn og unge

 
Vores særlige tilgang er ung-til-ung

Det at blive mødt af unge frivillige i øjenhøjde, skaber et ligeværdigt møde mellem frivillige og 
deltagerne i vores sociale aktiviteter. Deltagerne bidrager lige så meget til fællesskabet som de 
frivillige, og de er hverken passive brugere eller ofre, men netop ligeværdige deltagere, som 
udgør en værdi og bliver noget særligt for hinanden og for de frivillige.

Der er tre særlige kendetegn for vores arbejde:

 • En unik ung til ung-tilgang 
Ungdommens Røde Kors er børnenes og de unges organisation. Alle vores aktiviteter 
er bygget op omkring, at unge hjælper unge. Den tilgang er unik og kendetegnende for 
Ungdommens Røde Kors. Og vi ved, det kan noget særligt.

 • Frivillighed rykker 
Alle vores aktiviteter drives af frivillige. Her møder du ikke professionelle behandlere eller 
fagfolk. Her møder du Freja, Mohammed og Kasper – almindelige unge, der er der af lyst. 
Vi kan se, at det gør en forskel.

 • Lokal forankring 
Vores aktiviteter udvikles og drives lokalt. De unge frivillige og deltagere er vores lokale 
eksperter. De ved, hvad der er brug for. Vi samarbejder lokalt med fx kommuner og 
boligsociale medarbejdere.

 
Børn og unge i sårbare positioner kan spejle sig i unge frivillige, da det er naturligt at spejle sig i 
mennesker på sin egen alder. På den måde får deltagerne i vores aktiviteter gode rollemodeller 
i de frivillige. Vi oplever ofte, at deltagere selv melder sig som frivillige for at give deres gode 
oplevelser videre til andre børn og unge, der søger en udstrakt hånd og et ligeværdigt  
fællesskab.
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““

Det støtter I:
Børne- og ungecaféer på hospitaler

Det er en kæmpe udfordring at være syg og indlagt som barn og ung. På hospitalernes 
somatiske og psykiatriske afdelinger lever man ikke kun med smerter og utryghed. Ens normale 
børne- og ungdomsliv går samtidig i stå.

Når børn og unge er indlagt i længere tid, er det afgørende at bringe en form for almindeligt 
ungdomsliv ind på hospitalet.

Derfor sætter Ungdommens Røde Kors sygdom på pause i vores 15 hospitalscaféer rundt 
omkring i Danmark. Her får indlagte børn og unge et frirum, hvor de kan glemme alt om medicin 
og behandling og få et frikvarter fra sygdom.

Med cirka 40 børn per café per år giver det et frirum til omkring 1.300 børn og unge om året.

”Når man er syg, er det træls hele tiden at skulle tænke på 
det. Så er det rart at have et rum, hvor man kan være sig selv 

og ikke tænke på medicin og sygdom.” 

- Cille, barn og tidligere indlagt med leukæmi

Leg på krisecentre

Det er ikke let at være barn på et krisecenter, hvor en hverdag væk fra sine venner og kendte 
omgivelser fylder. Børnene er på krisecentret sammen med deres mor og har ofte overværet 
vold og/eller har selv været udsat for vold i familien. 

Igennem aktiviteter på krisecentre rundt om i landet sørger Ungdommens Røde Kors’ frivillige 
for, at børnene får en pause fra hverdagen gennem leg og smil. Her skabes der et frirum, hvor 
børnene får plads til at være børn gennem gode oplevelser og hyggeligt samvær med andre 
børn. Der vigtigste er, at børnene får en god oplevelse og mulighed for at glemme noget af det 
svære, der fylder til hverdag.

Ungdommens Røde Kors samarbejder med 22 krisecentre rundt om i landet og kan nå ud til 
400 voldsramte børn om året.

”Det er fedt at give børnene det skud julehygge, som de 
mangler at få. Da vi bagte julekager, fortalte en dreng på otte 

år mig, at han aldrig havde prøvet at bage julekager før.” 

- Jacob, frivillig på krisecenter
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Hvert år tilbringer 1900 børn en kortere eller længere periode på et krisecenter på grund af 
vold i deres hjem. Cirka hvert femte af disse børn har boet på krisecenter mere end én gang. En 
meget stor andel af børnene er selv blevet udsat for vold (24 procent for fysisk vold, 60 procent 
for psykisk vold), og langt de fleste af børnene (85 procent) har overværet eller overhørt, at 
deres mor er blevet udsat for psykisk eller fysisk vold.

Aktiviteter på døgninstitutioner

Alt for mange anbragte unge lider af psykisk sygdom, ensomhed og generel mistrivsel. Deres 
liv er præget af midlertidige relationer – der er hele tiden en ny sagsbehandler, en ny psykolog 
eller en ny socialpædagog – og alt i deres hverdag handler om deres diagnose eller deres 
anbringelse.  

Problemet med psykisk mistrivsel er særligt stort blandt unge, der er anbragt på en døgninstitu-
tion (tidligere kendt som børnehjem). Tæt på halvdelen af de anbragte unge har en psykiatrisk 
diagnose allerede som 19-årig, og hele 28 procent af dem har på et tidspunkt i deres liv forsøgt 
at begå selvmord.

De anbragte unge har behov for at tale med andre unge. Unge, som hverken måler deres trivsel 
eller vurderer deres diagnose, men som de kan relatere til, og som de kan tale med om alt det 
andet, der rør sig i et ungdomsliv. De har behov for et rum, hvor de kan få lov til at være unge. 
Det tilbyder de frivillige i Ungdommens Røde Kors’ ungecaféer. Den støtte og hjælp, som unge 
får under deres anbringelse, har stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet.

Ungdommens Røde Kors har ungecaféer på 11 døgninstitutioner og efterværnstilbud.  

Det går pengene til

Selvom vores frivillige arbejder ulønnet, bruger vi penge på at lave mad i aktiviteterne, på 
materialer og transport og på en masse oplevelser til børnene og de unge. Vi har konsulenter 
ansat på vores sekretariat som støttefunktioner til de frivillige. Og så er det helt afgørende at 
bruge penge på at uddanne vores frivillige, så de er bedst muligt rustet til at hjælpe udsatte 
børn og unge. Det er særligt vigtigt for vores frivillige på hospitaler, døgninstitutioner og kvin-
dekrisecentre.

Om Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en 
frivillig, social organisation, der laver indsatser for og med børn og unge i hele Danmark og ude 
i verden.

I Ungdommens Røde Kors er vi flere end 10.000 børn og unge, der brænder for at gøre noget 
ved de sociale udfordringer, der findes for børn og unge i samfundet. Vi insisterer på, at alle 
kan gøre en forskel, og at alle kan være noget særligt for nogen. Vi drømmer om et samfund, 
hvor alle føler, de hører til og indgår i meningsfulde fællesskaber. Vejen er lang udfordrende og 
spændende. Det er ambitiøst, men ikke umuligt.

Vi ved, at alle har noget at byde ind med i fællesskabet, og missionen er klar: Ingen skal stå 
udenfor!



5

Som organisation skaber vi rammerne for, at unge selv kan handle og gøre en forskel for andre 
børn og unge. Det sker gennem vores lokalafdelinger og vores lokale, sociale aktiviteter. Fordi 
vi er til stede lokalt i Danmark og i verden, er der kort vej fra ord til handling, og alle kan være 
med – lige meget hvem du er, og lige meget hvor du er.

Ungdommens Røde Kors i tal:

 • Cirka 3.000 frivillige og omkring 10.000 børn og unge deltager i vores aktiviteter

 • Der er omkring 30 lokalafdelinger i hele landet

 • Vi har cirka 200 aktiviteter i op mod 100 postnumre

 • Vi har projekter i 11 lande uden for Danmark

Vores aktiviteter spænder over alt fra mentoring, lektiehjælp og ungdomsklubber til ferielejre, 
hospitalscaféer og fællesskaber på krisecentre. Vores frivillige er til stede på asylcentre og 
døgninstitutioner, og de besøger skoler og sociale boligbyggerier for at undervise i konflik-
thåndtering og Life Skills.

Vi bestræber os på at være der, hvor der er størst behov for børn og unge, som befinder sig i 
en udsat position.

Ungdommens Røde Kors er en selvstændig organisation med egne vedtægter, en politisk valgt 
landsstyrelse og egen økonomi. Vi er en del af Røde Kors-bevægelsen, og vi samarbejder med 
Røde Kors i Danmark, når det giver mening.


