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EMPOWER4U
- er den bedste investering

Børnehjælpsdagen tilbyder et fantastisk forløb der udvikler unges personlige 

styrker og sociale kompetencer samtidig med at de få en masse fede oplevelser 

sammen med andre ligesindede unge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kender du en nuværende eller tidligere anbragt ung i alderen 17 og 24 år, der har brug for  
at lære deres styrker at kende, udvikle deres mentale robusthed og finde indre styrke til at 
træffe fremtidige valg, så læs videre her.    

Se videoen fra første hold som afsluttede et succesfuldt forløb sidste år: Klik her! 

LÆS MERE OM FORLØBET
Børnehjælpsdagen har udviklet et styrkeforløb med hjælp fra True North, der giver 50 unge 
mennesker en unik mulighed for at få en livsforandrende oplevelse. De temaer de unge bl.a.  
vil arbejde med er Optimisme, Vedholdenhed, Ejerskab og Relationsdannelse. Forløbet finder 
sted i Fredericia og Aarhus omegn.

BOOTCAMP / SØNDAG D. 30 JUNI - TORSDAG D. 4. JULI 2019
I sommerferien starter forløbet med en 5 dages BootCamp, hvor de unge bliver meget klogere 
på sig selv, sine grænser og hvad det er de gerne vil have ud af sit liv. Programmet er fyldt  
med en masse spændende øvelser, små oplæg, fysiske aktiviteter og udfordringer. 

TJEK-IN-DAGE
Fra august 2019 til marts 2020 samles de unge til 5 tjek-in-dage, hvor der genopfriskes og går i 
dybden med de temaer, de har arbejdet med. I teams vil de unge have tid til at dele oplevelser, 
udfordringer og erfaringer. Tjek-in-dagene vil typisk være fra kl. 10.00-17.00 og foregår:      
  
2019 lørdag d. 17. august lørdag d. 28. september lørdag d. 9. november

2020 lørdag d. 11. januar lørdag d. 7. marts

https://www.youtube.com/watch?v=Zkx_vkmME2w


BOOSTCAMP / SØNDAG D. 9 – TIRSDAG D. 11. FEBRUAR 2020
I uge 7 samles alle igen til en 3 dages BoostCamp, hvor alt det de unge indtil nu har lært boostes 
og der arbejdes videre på de unges udvikling. 

AFSLUTNING / LØRDAG D. 18. APRIL 2020
10 måneder efter forløbets start mødes alle til en festlig fejring, hvor der uddeles diplomer som 
bevis på den fremgang og udvikling, som de unge har været igennem. 

MENTOR
Igennem hele forløbet får de unge en mentor, som vil hjælpe dem med at holde fokus på deres 
fremskridt og guide dem. Mentoren vil ca. 1 gang om ugen under hele forløbet kontakte den 
unge for at støtte og følge udviklingen.

ØKONOMI
Forløbet, undervisning, camps m.m. er uden beregning. Transportudgifter står I selv for, men 
der vil være mulighed for at søge om støtte fra kommunen til at dække disse.  

 
KOM OG HØR MERE OM FORLØBET 
Du kan tilmelde dig vores informationsdag 

LØRDAG D. 23 MARTS 2019 KL. 13-16 UNGDOMSCENTERET, SKANDERBORGVEJ 156, 8260 VIBY J

Vi fortæller meget mere om forløbet og I kan få svar på de spørgsmål I evt. har. 
Tilmelding med antal deltagere til Susanne på sj@bhd.dk

VIGTIGT AT DEN UNGE KAN SIGE JA TIL FØLGENDE

• Den unge kan deltage i begge camps og gerne i alle tjek-in-dagene
• Den unge har ikke et stofmisbrug
• Den unge er klar til at skabe en positiv forandring i sit liv

Har du spørgsmål er du/I velkommen til at kontakte:
PROJEKTLEDER SUSANNE JENSEN  Mail: sj@bhd.dk  /  Mobil: 28 93 07 27

Ansøgning og tilmelding til forløbet er åben: Ansøg her! 

https://da.surveymonkey.com/r/VT9TC22
https://da.surveymonkey.com/r/VT9TC22

