Programerklæring for Foreningen Børn og Unges Trivsel
Foreningen Børn og Unges Trivsel er en non-profit forening, der har til formål at fremme
trivsel, mental og fysisk sundhed for udsatte samt nuværende eller tidligere anbragte børn og
unge.
Børn og Unges Trivsel går ind for forebyggelse og en tidlig aktiv samt tværfaglig indsats. Det
gør vi for at sikre inklusion i fællesskabet ved:
 At fremme udsatte børn og unges trivsel og livsvilkår.
 At sikre, at udsatte børn og unge er i stand til at gennemføre folkeskolens
afgangseksamen
 At forbedre udsatte børn og unges job- og uddannelsesparathed, så vi forebygger, at
de ender på kanten af samfundet.
 Vi arbejder for at understøtte de sårbare overgange fra barn til voksenlivet for
nuværende og tidligere anbragte børn og unge.
Foreningen arbejder ud fra en helhedsorienteret og anerkendende tilgang. Vi tror på, at
stabile og stærke fællesskaber er med til at øge udsatte børn og unges tryghed og muligheder
i livet.
Foreningens mission er, at fremme børn og unges håb, uddannelsesmuligheder samt at sikre
et godt liv.
Særligt for udsatte børn og unge med særlige behov.
Foreningen Børn og Unges Trivsel følger med i forskningen på området, som viser en stærkt
stigende tendens til stress og mistrivsel blandt børn og unge. De nyeste statistikker fra VIVE
konkluderer, at mange børn og unge under udredning for diagnoser i stigende grad mistrives
og de unge med dobbelte diagnoser har øget tendens til depression. Foreningen arbejder på
at forebygge mistrivsel hos børn og unge på udsatteområdet, og for at give dem en mulighed
for at forblive i fællesskabet og få et godt liv.
Særligt for børn og unge på anbringelsesområdet
Foreningen Børn og Unges Trivsel arbejder for at nuværende og tidligere anbragte unge får
den rette hjælp til mønsterbrydning og inkluderes i sunde netværk og konstruktive
fællesskaber. Vi arbejder for at unge får en længerevarende hjælp til at genfinde håb,
fodfæste og bygge selvværd og selvtillid op. Dette er nødvendigt for at de unge har en reel
mulighed for få et godt og selvforsørgende liv ved at gennemføre en uddannelse og/eller
fastholde et job.

På anbringelses-og udsatteområdet er der ifølge Vidensråd for Forebyggelse og VIVE evidens
for, at ca. 50 % af tidligere anbragte børn og unge ikke gennemfører en uddannelse. Dermed
er der en stor risiko for, at de unge ender på kanten af samfundet. De tidligere anbragte børn
og unge har ifølge statistikkerne en øget risiko for at få en depression og/eller ende i misbrug.
Foreningen ønsker at ændre og forebygge ved at tilbyde hjælp og støtte igennem
længerevarende, helhedsorienterede og tværprofessionelle indsatser.
Foreningen Børn og Unges Trivsel tilbyder psykologisk bistand og kriseterapi. Udsatte samt
nuværende eller tidligere anbragte børn og unge kan altid henvende sig til Foreningen og få
gratis telefonisk rådgivning +45 4580 3333.

