Hobby Venner
Fokus på fælles interesser og relationer på tværs af alder

Elsker du at tegne, bage, strikke, game eller har du en helt anden hobby…,og kunne du
tænke dig at give din passion videre til et anbragt barn eller ungt menneske, så har vi
brug for netop dig.
Du bliver matchet med et anbragt barn eller ungt menneske, der enten deler samme
hobby som dig eller interesserer sig for det og gerne vil lære mere.
I Børnehjælpsdagens projekt 'Hobby Venner' er det hobbyen, som binder jer sammen i en
meningsfuld relation, og du kan opleve glæden ved at dele din passion.
Hvem møder du?
Et anbragt barn eller ungt menneske mellem 11-17 år, der enten bor i en plejefamilie eller
på en institution.
Hvornår starter det?
Projektet startet når det er helt forsvarligt at mødes fysisk, hvilket vi forventer, bliver i
løbet af foråret og sommeren. Allerede nu åbnes der for tilmelding, da der er et stort
arbejde i at matche med interesser og geografi.
Hvor mange gange mødes I og hvor henne?
Man mødes 6 gange i alt af nogle timers varighed. Det kan enten foregå hjemme hos dig
eller et offentligt sted f.eks. på et bibliotek, udenfor i en park alt afhængig af, hvad du og
barnet/den unge foretrækker.

Introduktionsmøde
Inden hobbymøderne går i gang få du en unik mulighed for at høre psykolog og craftekspert Anne Kirketerp, der på et introduktionsmøde vil fortælle om, hvorfor det er sundt
at lave håndarbejde og håndværk (craft). Om hvordan man kan få mere trivsel, glæde og
kontrol over opmærksomheden for bare at nævne nogle af effekterne. Derudover vil du få
tips og tricks til, hvordan din hobby giver en meningsfuld hverdag – alt sammen viden du
kan anvende i mødet med det anbragte barn eller ung, når I mødes om den fælles hobby.

Ansøgning er åben:
Hvis projektet 'Hobby Venner' lyder spændende og du brænder for at dele alt det
bedste ved din hobby så tilmeld dig ved at udfylde nedenstående ansøgningsskemaet.
Ansøgningsfrist: Mandag den 19. april 2021
Ansøg her: https://da.surveymonkey.com/r/68WDPYJ
Er der spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Projektleder, Sara Ellegaard Nielsen
Mail: sn@bhd.dk

