DIN VIRKSOMHED ELLER ORGANISATION KAN

GØRE EN FORSKEL
FOR ANBRAGTE BØRN

HJÆLP ANBRAGTE BØRN I
LOKALSAMFUNDET
Mangel på uddannelse er nutidens fattigdom. Kun 30 % af tidligere anbragte
har som 25-årige gennemført en ungdomsuddannelse – blandt ikke anbragte
er det hele 80 %. Det er problematisk, fordi uddannelse ofte er en løftestang
for barnets sociale liv samt nøglen til at bryde den negative sociale arv.
Du og dine kolleger kan være med til at hjælpe anbragte børn til at få en
uddannelse ved at være mentor 1-2 timer om ugen efter arbejde. En mentor
er en frivillig voksen, der tilknyttes det enkelte barn og hjælper med lektier og
andre skolerelaterede udfordringer.

HJÆLP LÆR FOR LIVET MED MENTOR-REKRUTTERING
Vi ved, at en af de bedste måder at finde gode og stabile mentorer på er ved
at indgå samarbejde med virksomheder og organisationer, som kan støtte op
om og udbrede kendskabet til Lær for Livet blandt deres ansatte og blandt
deres medlemmer.
Lær for Livet mangler løbende mentorer i dit lokalområde – vi har derfor brug
for din hjælp.

”

Jeg vil gerne skabe forudsætningerne for, at anbragte børn får en
bedre fremtid. Det er fedt at kunne støtte dem i at komme videre,
fortæller Daniel, mentor og bygningskonstruktør

HVAD KAN DIN VIRKSOMHED FÅ UD AF SAMARBEJDET?

”

Jeg kan bedst lide at lave lektier
med min mentor, for jeg hader at
få skældud i skolen, når jeg ikke har
lavet mine ting, fortæller Patrick,
mentorbarn

Samarbejde med Lær for Livet betyder:
At din virksomhed eller organisation målretter arbejdet inden for social
ansvarlighed, så du og dine kollegaer involveres i en lokal indsats for anbragte
børn i nærområdet.

HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE NU OG HER?
Det er en kæmpe hjælp for Lær for Livet, hvis din virksomhed eller organisation spreder budskabet om behovet for mentorer blandt jeres kolleger eller
medlemmer. Det kan I gøre nemt og enkelt ved at;
•
•
•

sprede budskabet på mail, intranet og i nyhedsbreve
hænge plakater op i kantinen eller andre steder
fortælle om Lær for Livet på et fællesmøde.

Lær for Livet leverer gerne plakater, mailtekster og gode historier fra mentorer, som kan bruges på virksomhedens intranet, nyhedsbreve, årsrapporter
m.v. med henblik på at synliggøre samarbejdet. Der er også mulighed for at
få virksomhedens eller organisationens logo på Lær for Livets hjemmeside.

Hvis I vil inddrages yderligere i Lær for Livets indsats, tager vi meget gerne
en dialog med jer om mulighederne herfor. Vi kommer også meget gerne og
fortæller om vores arbejde.

”

Uddannelse er i fokus i IBM’s CSR-arbejde
IBM vil gerne bidrage til samfundet og til at flere lykkes i livet. Vi
tror på, at uddannelse er en af nøglerne til succes. Derfor er det
også vigtigt, at anbragte børn får samme muligheder som andre
børn. Det kræver noget andet og mere end det, som det almindelige system i dag kan tilbyde. Og det er præcis de muligheder
og rammer, som Lær for Livet giver. Derfor støtter IBM op om den
mission, Lær for Livet står for.
Sanne Urbak Rasmussen
CSR Manager, IBM Danmark

Lær for Livet samarbejder allerede med IBM, IDA, FDF og Odd Fellow, men vi har
brug for flere både små, mellemstore og store virksomheder og organisationer.

LÆR FOR LIVET – ET LANDSDÆKKENDE LÆRINGSPROGRAM
Lær for Livet er Egmont Fondens ambitiøse signaturprogram, som gennem
en helhedsorienteret indsats skal sikre omsorgsfuld læring til mere end 1.000
anbragte børn i tæt samarbejde med de danske kommuner.
Øget selvværd, faglige succeser og et stærkere tilhørsforhold til skolen skal
skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse
og på længere sigt skabe et godt liv for sig selv.

VIL DU VÆRE MED?
Læs mere på www.laerforlivet.dk eller kontakt programleder Stine Hamburger
på mail: stine@laerforlivet.dk eller telefon 2888 8426, hvis du vil høre mere
om samarbejdsmulighederne.

KONTAKT
Kontakt Lær for Livet, hvis du vil vide mere
om mentorordningen og Lær for Livet.
Ring til os på telefon 6115 6444 eller skriv til
kontakt@laerforlivet.dk.
Besøg også vores hjemmeside på
www.laerforlivet.dk.
Følg os på Facebook:
www.facebook.com/laerforlivet

ET INITIATIV FRA EGMONT FONDEN
Lær for Livet er en selvstændig organisation,
som er etableret af Egmont Fonden.
Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond.
Fonden består af en kommerciel del, der
driver medievirksomhed, og en almennyttig
del, der støtter et godt liv for børn og unge.
Læs mere om Egmont Fonden på
www.egmontfonden.dk

