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HJÆLP TIL DE 
MANGE, DER 
HAR DET SVÆRT
INDLEDNING Danmark er – trods velfærd – et samfund, hvor mange 

borgeres liv præges negativt af misbrug og store sociale 
problemer. Det gælder alkohol- og stofmisbrug, hjemløshed, 
psykiske lidelser, stor gæld, ensomhed og andre sociale 
problemer. Det er de mennesker, vi arbejder for at hjælpe 
og være talerør for i samfundet.

Blå Kors ønsker i de kommende år at udvikle sig til en endnu 
stærkere hjælpeorganisation og en aktiv, klar stemme i den 
offentlige debat.

Med venlig hilsen

Christian Bjerre
Generalsekretær

Dan K. Månsson
Landsformand
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Danmark er på mange måder et rigt og velfungerende  
samfund. Danmark er et af de lande i verden, hvor der er 
mindst forskel mellem rig og fattig, og alle danske borgere 
har mulighed for at få del i samfundets velfærdsydelser. 
Alligevel er der fortsat mange mennesker, der af forskellige 
grunde mister fodfæste eller er socialt udsatte på grund af 
dårlige opvækstvilkår, udfordrende livsomstændigheder, 
skadeligt forbrug af rusmidler, psykisk sygdom eller andre 
ting, der gør, at de kommer ud i en social deroute. Dertil 
kommer, at der stilles så store krav i det moderne samfund, 
at mange mennesker bliver ”sat af” og ikke bliver en del af 
fællesskabet. 

Blå Kors’ vision er et samfund med mindre misbrug og færre 
borgere i socialt udsatte positioner. På trods af at Blå Kors 
og lignende organisationer har eksisteret i over 125 år, er 
behovet for hjælp ikke blevet mindre. Tværtimod er Danmark 
stadigvæk et samfund, hvor manges liv præges negativt af 
misbrug og betydelige sociale problemer. Det gælder alkohol- 
og stofmisbrug, hjemløshed, psykiske lidelser, ensomhed, 
store gældsproblemer og mange andre ting. Disse problemer 
påvirker det enkelte menneske og deres nære relationer – 
deres familie og netværk. Menneskeligt, sundhedsmæssigt, 
socialt og samfundsøkonomisk har det store omkostninger. 
Blå Kors ønsker at være en endnu stærkere hjælpeorganisa-
tion for disse mennesker og samtidig en klar stemme i den 
offentlige debat.  

Erfaringen er, at det offentlige velfærdssystem ikke altid er 
i stand til at yde den nødvendige og tilstrækkelige hjælp og 
støtte til mennesker med social udsathed. Organisationer 
som Blå Kors ser sig som et supplement til det offentlige 
velfærdssystem, ikke mindst i kraft af vores kristne menneske -
syn og det helhedsorienterede perspektiv på mennesker1. 
Blå Kors’ arbejde udføres både af højt kvalificerede ansatte 
og af frivillige, der ønsker at gøre en diakonal indsats og 
betragter alle mennesker som deres næste.

Den danske alkoholkultur er kendetegnet ved at være meget 
liberal. Danske unge er blandt dem i Europa, der drikker 
mest alkohol. Imidlertid synes der er være en stigende  
erkendelse i befolkningen af, at Danmark har en uhensigts-
mæssig alkohol kultur og af, at det store alkoholindtag er 
skadeligt for de unge. Dermed er den politiske vilje til at 
gribe ind også ved at flytte sig. Blå Kors ønsker at udnytte 
denne ændring i den strategiske indsats frem mod 2027.

Blå Kors arbejder inden for rammerne af de 17 verdensmål, 
særligt målene 1: Afskaf fattigdom, 2: Stop sult, 3: Sundhed 
og trivsel, 10: Mindre ulighed, 12: Ansvarligt forbrug og  
produktion, og 17: Partnerskaber for handling2.

BAGGRUND

1 Omsorgen for det udsatte menneske – fx med et alkoholmisbrug – må gælde hele 
mennesket; fysisk, psykisk, eksistentielt og relationelt.

2 Blå Kors har gennem en årrække virket for de nævnte verdensmål som følge af 
organisationens arbejde for udsatte mennesker og familier samt indsats på genbrugs-
området. 
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Blå Kors bygger på et kristent værdigrundlag, der i sig selv 
forpligter til at hjælpe mennesker i nød. Alle mennesker er 
lige meget værd og har krav på respekt og værdighed. Det 
ligger også i Blå Kors’ værdigrundlag, at der er håb for alle 
mennesker – håb om forandring. Blå Kors’ faglige indsats 
bygger på tre grundværdier:

+ NÆRVÆR – omsorg funderet i næstekærlighed

+ FAGLIGHED – kvalitet i alle sammenhænge

+ NYE MULIGHEDER – tillid til forandring

Disse værdier vil fortsat være fundamentet i strategien for 
Blå Kors’ arbejde.

Strategien danner rammen og retningen for den strategiske 
udvikling i Blå Kors frem mod 2027. Samtidig er vi bevidste 
om, at vilkår, muligheder og udfordringer kan ændre sig 
hurtigt. Derfor skal strategien være dynamisk i den for-
stand, at der kan ske tilføjelser eller ændringer, fordi det er 
hensigtsmæssigt at handle på nye muligheder, der opstår 
undervejs i strategiperioden.

Strategien mod 2027 består af to hovedspor og tre tvær-
gående fokusområder. Tilsammen udgør de en overordnet 
ramme for driften og udviklingen, der suppleres af mere 
konkrete planer for de forskellige sektorer. Målene under 
de enkelte overskrifter har forskellig karakter afhængigt af, 
hvilken kontekst der er tale om, og om de skal konkretiseres 
mere i sektorstrategier.
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BLÅ KORS VIL VÆRE EN CENTRAL 
AKTØR OG SAMARBEJDSPARTNER I 
INDSATSEN FOR SOCIALT UDSATTE

AKTØR

Ansvaret for at hjælpe socialt udsatte borgere, fx på grund 
af misbrug og hjemløshed, ligger i dag hos kommunerne 
og regionerne. Blå Kors byder sig fortsat til som en central 
aktør og samarbejdspart, så Blå Kors bidrager til at afhjælpe 
problem erne. Det er afgørende, at Blå Kors' indsatser opleves  
som relevante og hjælpsomme for de borgere, der har brug 
for hjælp. Blå Kors ønsker fortsat at have en bred vifte af 
hjælpetilbud fra forebyggelse til specialiseret terapeutisk 
behandling.

Blå Kors vil sikre helhedsorienterede indsatser 

I de senere år har Blå Kors udvidet hjælpeindsatsen via flere 
tilbud – flere pladser, større geografisk spredning og flere typer  
indsatser. I de kommende år kan det forudses, at der fortsat 
er brug for, at flere kan få hjælp, at nogle får lettere adgang 
til hjælp, og at nogle typer af hjælpearbejde udvikles kvalita-
tivt, samt at andre indsatser omstilles i takt med samfunds-
udviklingen og ændrede behov. I alle former for indsatser vil 
fokus fortsat være, at indsatsen skal være helhedsorienteret. 

Rusmiddelbehandling indeholder en kombination af miljø-
terapeutisk og socialpædagogisk indsats og specialiseret 
sundhedsfaglig misbrugsbehandling. Behandlingen retter sig 
mod borgernes sociale udsathed bredt forstået, hvor selve 
rusmiddelbehandlingen er en del af en helhedsorienteret 
indsats for nogle af borgerne i botilbuddene. Derudover kan 
væresteder, Barnets Blå Hus og eventuelt Familienetværket 
m.fl. styrke indsatsen for at motivere og henvise borgere til 
behandling.

I forhold til alkoholbehandlingen vurderes det løbende, 
om der er mulighed for at udbygge med flere ambulante 
behand lingssteder som supplement til de kommunale og 
øvrige private tilbud. Endvidere kan der i konkrete tilfælde 
godkendes tilbud, hvor et rusmiddelforbrug accepteres.

I både botilbud og på væresteder sættes der øget fokus på 
initiativer og indsatser, der retter sig mod aktivt indhold i 
hverdagen – det kan være i form af beskæftigelse, fritidsak-
tiviteter eller lignende.

MÅL
Alle boenheder og væresteder har tilbud om meningsfuldt 
indhold/aktive fællesskaber i hverdagen, der motiverer og 

S P O R _ 1
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udruster borgerne til at sikre indhold i hverdagen, også på 
den lange bane. 

Alle boenheder og væresteder har et tilbud om rusmiddel-
behandling, enten i form af eget tilbud eller ved samarbejde 
med eksterne. Der udvikles et pilotkoncept, som flere enhe-
der kan inspireres af.

Blå Kors vil arbejde målrettet efter en Housing First- 
tilgang

Botilbuddene, særligt på hjemløseområdet, udvikles i forhold 
til ændrede behov som følge af hjemløsereformen. Der satses 
især på udvikling af flere udslusningspladser samt efterforsorg 
og bostøtte, der udøves via botilbud og være steder.  
Som sådan skal botilbud og væresteder udvikles til at være 
kraftcentre for indsatsen mod hjemløshed og misbrug.

Blå Kors indgår i samarbejde med kommuner og andre 
aktører for at sikre den bedst mulige støtte i eller på vej mod 
eget hjem.

Værestederne vil få en fornyet rolle med hjemløsereformen 
og de deraf følgende flere udsatte borgere i eget hjem. Det 
er ambitionen at få en bredere dækning med væresteder.  
Der etableres mere sammenhæng mellem botilbud og 
væresteder med henblik på at skabe gode overgange, når 
borgere udskrives, og hvor væresteder kan spille en rolle i 
at støtte borgerne og medvirke i at skabe et socialt netværk. 
Tilsvarende kan værestederne medvirke til at motivere 
borgerne til at modtage mere intensiv hjælp. Der arbejdes på 
at udvikle nye roller og opgaver for værestederne i Housing 
First-tilgangen.

MÅL
Der er udviklet udslusnings- og efterforsorgsydelser i tilknyt-
ning til alle hjemløsetilbud, og der er indgået samarbejde 
med flest mulige kommuner om bostøtteydelser.
Der afprøves modeller for bostøtte med udgangspunkt i 
væresteder.

Blå Kors vil styrke indsatsen for pårørende 

Det er kendetegnende for et skadeligt forbrug af rusmidler, 
at det ikke kun skader de mennesker, der har det skadelige 
forbrug. Det går i høj grad også ud over de mennesker, der 
er tæt på mennesker med et misbrug. Det gælder naturligvis 
særligt ægtefæller/samlevere og børn. De skadelige konse-
kvenser kan have forskellig karakter: De nære pårørende 
kan blive influeret af et familiemedlem med misbrug, så 
deres holdninger og adfærd bliver tilpasset den person, der 
har et misbrug, og så er med til at fastholde misbruget. Der 
er også evidens for, at børn af mennesker med misbrug har 
større risiko for selv at udvikle et misbrug eller udvikle andre 
sociale problemer og dysfunktion. Undersøgelser viser, 
at mange børn og unge, der er vokset op i familier, hvor 
forældre har haft et misbrug, har været udsat for traumer, 
der udvikler sig til psykiske problemer senere i livet.
Blå Kors vil have større fokus på pårørendearbejdet, 
herunder arbejde med metodeudvikling og faglige vejled-
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ninger samt målrettede aktiviteter for pårørende, der også 
omfatter enheder ud over bo- og behandlingstilbud.

MÅL
Der indgår tilbud til pårørende i alle enheder i Blå Kors, hvor 
dette er relevant.
Der udbydes målrettede tilbud til pårørende.

Indsatsen for børn og familier skal styrkes - den 
forebyggende indsats styrkes på alle niveauer

Det er målet at udbygge indsatsen over for børn og unge. 
Indsatsen dækker over flere områder:

+  Hjælp til børn, der er vokset op i en familie med misbrug, 
og som risikerer at få alvorlige mén af det. Der arbejdes 
på at udbrede Barnets Blå Hus til flere lokationer på 
tværs af landet.

+  En bred indsats rettet mod socialt udsatte familier, der 
er i risiko for øget social deroute og som har brug for at 
få fornyet tro på sig selv og for at finde fodfæste i stabile 
fællesskaber.

Forebyggelsen må således have en mere fremtrædende po-
sition i Blå Kors’ arbejde. Det gælder målrettet tilbud til børn 
fra familier med alkohol- og stofmisbrugsproblemer og mere 
bredt forebyggende indsatser for udsatte børn og familier, 
så de ikke havner i misbrug eller varig udsathed.
 
I forhold til Barnets Blå Hus er det ambitionen at få en bedre 
geografisk dækning. Antallet af Barnets Blå Hus øges, og 
tilbuddet videreudvikles. 

Familienetværkene i Blå Kors drives via partnerskaber med 
lokale kirker. Det strategiske mål er at udvide antallet af 
partnerskaber, så endnu flere udsatte familier kan hjælpes. 
Samtidig er det ambitionen at opkvalificere hjælpen, så det 
frivillige arbejde kan blive til endnu større gavn for familierne. 

MÅL
Der er etableret Barnets Blå Hus-indsatser i flere kommuner 
med en bredere geografisk dækning.
Der er etableret 50 familienetværk i samarbejde med lokale 
partnere, heraf med min. 10 folkekirker.

Indsatsen for unge skal styrkes

Det er målet at udbygge indsatsen over for unge. Indsatsen 
dækker over flere områder:

+  Hjælp til unge, der har fået alvorlige mén på grund af 
forældres eller andres alkoholmisbrug. 

+  Forebyggelse af skader og afhængighed af rusmidler. 
Dette sker ved en styrket forebyggende indsats, der 
udnyt ter den folkelige bevægelse for at ændre rusmiddel-
kulturen blandt danske unge.

+  Øget helhedsorienteret behandling til unge, der selv har 
et misbrug, eller som på anden vis er socialt udsatte.
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Derudover er det ambitionen at etablere tilbud for unge, 
der, fx med inspiration fra Barnets Blå Hus, opfylder unges 
behov for et fællesskab, og som blandt andet modsvarer 
behovene blandt tidligere brugere af TUBA eller unge, der 
selv har et misbrug. 

Der skal sættes mere fokus på forebyggelse. Den fore-
byggende indsats handler om at bibringe unge en mere 
ansvarlig tilgang til rusmidler, blandt andet via større viden 
om skaderne ved indtagelse af rusmidler. En forebyggende 
indsats kan typisk ske i et samspil med andre aktører, særligt 
ungdomsuddannelser og forskningsinstitutioner. 

Det er ikke tilstrækkeligt med øget viden. Rusmidler indgår 
som et væsentligt element i de unges sociale liv, hvorfor det 
er nødvendigt at arbejde bredt med ungdoms- og festkultur, 
hvis de unges tilgang til rusmidler skal ændres.

MÅL
+ Kapaciteten i TUBA er forøget, så ventelister kan fjernes.

+  Der afprøves modeller, der tilbyder et fællesskab til ud-
satte unge.

+  Der indgås samarbejde med uddannelsesinstitutioner 
med henblik på at klæde faguddannede på til at spotte 
unge, der har behov for hjælp.

+  Der er etableret et forebyggelsestilbud, som fx skoler kan 
trække på til information, undervisning m.m.

Der skal skabes øget synergi via større samspil mellem 
sektorer og tilbud

Det vurderes, at der er et uudnyttet potentiale i at skabe 
større samspil mellem forskellige indsatser og enheder i Blå 
Kors. Et større samspil mellem sektorer og enheder i Blå 
Kors forventes at give bedre sammenhæng i indsatsen til 
gavn for brugerne. Blandt andet kan der formodentlig ska-
bes bedre ”overgange” for borgerne fra ét tilbud til et andet. 
Det skal afdækkes, hvilke forudsætninger der skal skabes for 
at styrke samspillet, for eksempel kan det fordre organisa-
toriske eller andre tilpasninger.

Det vurderes, at genbrugssektoren kan indgå mere i denne 
sammenhæng, end tilfældet er i dag, særligt hvad angår 
tilbud om beskæftigelse.

MÅL
Der er gennemført tiltag til at styrke samspillet mellem enhe-
derne i Blå Kors, både sektorvis og geografisk.
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BLÅ KORS SKAL VÆRE DE SOCIALT  
UDSATTES STEMME OVER FOR  
BESLUTNINGSTAGERE OG BEFOLKNINGEN

TALERØR

Blå Kors skal fortsætte den positive udvikling om at være 
Danmarks mest relevant stemme i den offentlige debat om 
socialt udsatte. Vi vil være uomgængelig i den offentlige debat 
såvel på digital platforme, i medierne, blandt politikere og 
i den danske befolkning. Indsatsen skal her rette sig mod 
forskellige områder:

Blå Kors skal kæmpe for at ændre alkoholkulturen  
i samfundet

Den meget liberale tilgang til alkohol og andre rusmidler 
har sin store pris. Det er indtrykket, at konsekvenserne af et 
stort forbrug af rusmidler ikke er tilstrækkeligt kendt i offent-
ligheden. Vi skal med afsæt i vores erfaringer og kendskab til 
problemerne tydeliggøre problemernes omfang, og at de  
faktisk kan forebygges. Det er især et mål at opnå større 
ansvarlighed i omgangen med alkohol og andre rusmidler 
blandt unge. Særligt er det derfor vores mål:

+  At bidrage til at ændre den danske alkoholkultur til gavn 
for børn, unge og voksne.

+  At bryde tabuet om misbrug og social udsathed, så vi kan 
hjælpe flere i behandling   – også pårørende.

+  At skabe forståelse for, at let tilgængelighed er en del af 
problemet.

+  At bevidstgøre forældres, voksnes og mediers funktion 
som rollemodel for unges rusmiddelbrug.

+ At pege hen på rusmiddelfrie alternativer og miljøer.

+  At påvirke foreningslivet til at fremme en mere ansvarlig 
rusmiddelkultur.

Blå Kors kæmper mod misbrug – og for de mennesker, 
der er kommet ud i et misbrug

For Blå Kors er det vigtigt at gøre opmærksom på problemerne 
som følge af udsathed og misbrug i vores samfund. Det er 
vores opfattelse, at problemerne i offentligheden er klart 
undervurderet. I forlængelse heraf skal Blå Kors være den 
kritiske stemme, der peger på urimeligheder, svagheder og 
svigt i den hjælp og støtte, der tilbydes mennesker i socialt 
udsatte positioner.

Blå Kors ønsker fortsat at være talerør for mennesker 
med misbrug, hjemløse og de pårørende. Det er vigtigt, at 

S P O R _ 2
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befolk ningen i almindelighed ikke har et nedgørende syn på 
mennesker i socialt udsatte positioner, fx ved at betragte 
udsathed og misbrug som borgerens egen skyld. I stedet vil 
Blå Kors pege på, at enhver kan komme ud i nedbrydende 
livsomstændigheder, og at vi alle har et ansvar for at støtte 
og hjælpe mennesker i socialt udsatte positioner, så deres 
tilværelse kan forandres til det bedre.

Det handler om ikke at se skævt til mennesker, for hvem 
tilværelsen ikke lykkes, eller som er kommet ud i et misbrug, 
men i stedet møde dem som medmennesker, der har brug 
for støtte og hjælp.

Blå Kors skal som led heri medvirke til at give borgere i social 
udsathed en stemme ved at understøtte, at deres egen 
stemme og perspektiver bringes i spil. 

Blå Kors skal i størst mulig grad søge indflydelse over for 
beslutningstagere og opinionsdannere på alle niveauer

Grundlæggende ændringer af vores rusmiddelkultur og 
hjælp til borgere kræver strukturelle forandringer. Derfor 
skal Blå Kors fortsat arbejde aktivt for at beslutningstagere 
og opinionsdannere forstår sammenhængen og aktivt arbej-
der for positive forandringer. 

Blå Kors skal øve størst mulig indflydelse på politiske priorite-
ringer og beslutninger, både på lokalt, regionalt og centralt 
niveau, blandt andet via repræsentation i udvalgte fora og 
direkte kontakt til politikere, meningsdannere, virksomheder 
mv. Blå Kors skal være tydeligere i offentligheden om, hvor-
for der er behov for ændringer i den danske alkoholkultur, 
og hvordan det er muligt at ændre kulturen. 

MÅL
Blå Kors holder tæt kontakt til politikere og embedsværk  
og skaber samarbejder og CSR-partnerskaber, der bliver 
ambassadører for vores budskaber. 
 
Øge tilslutningen til Blå Kors

Vi vil samtidig gøre Blå Kors mere kendt, så Blå Kors derved 
har mulighed for at øve indflydelse og være en stærk stemme  
på vegne af de udsatte. Der skal være et større kendskab 
til vores værdier, vores analyse af situationen og vores 
fagpolitiske holdninger og løsningsforslag, ligesom der skal 
være et alment kendskab til mulighederne for at få hjælp 
samt henvise dertil. 

Kendskabet søges øget via målrettede kampagner, presse-
meddelelser, indslag på sociale medier og samarbejde med 
andre organisationer. For at stå stærkere i argumentationen 
er det en klar fordel at have flere medlemmer, frivillige og 
venner/følgere som på forskellig vis støtter Blå Kors’ sag.  
Ikke mindst ønsker Blå Kors at appellere til øget tilslutning 
fra det kirkelige bagland.

MÅL
Øget tilslutning i form af medlemskaber, økonomiske bidrag 
og opbakning på digitale medier plus partnerskaber med 
kirker og virksomheder.
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BLÅ KORS TILVEJEBRINGER  
RESSOURCER TIL AT HJÆLPE FLERE

FLERE RESSOURCER

Der er mange former for ressourcer. Ressourcer kan bestå 
af økonomi, ansatte og frivillige, faglige og menneskelige 
kompetencer, goodwill og opbakning fra befolkning og 
menings dannere, indflydelse via mange medlemmer m.m. 
Hvis Blå Kors skal hjælpe flere eller give bedre hjælp, så  
fordrer det flere ressourcer. 

Blå Kors’ ydelser er altovervejende afhængige af offentlig 
finansiering, enten i form af driftstilskud, takstbetaling eller 
puljefinansiering. Dette begrænser friheden til, at Blå Kors 
selv kan afprøve nye tiltag eller have tilbud, der ikke kan 
tilbydes i henhold til gældende lovgivning. Derfor er det 
relevant at arbejde strategisk med at have andre kilder til fi-
nansiering, som bidrager med mere frie økonomiske midler. 
Dette sker ved følgende initiativer:

Udbygning af overskud fra Blå Kors Genbrug

Overskud fra genbrugsområdet kan øges på flere måder. Én 
måde er at øge antallet af butikker. En anden ved fortsat at 
arbejde på at optimere overskuddet, fx ved at flytte i større 
lokaler eller finde bedre placeringer og nedbringe omkost-
ningerne til husleje gennem forhandlinger med udlejere. 
Strategisk er det bedst at åbne nye butikker med central 
beliggenhed i de store byer i Danmark, hvor købekraften er 
størst. Samlet set er der allerede mange genbrugsbutikker 
i Danmark, så forudsætningen for at øge overskuddet via 
flere butikker er, at det er muligt fortsat at finde egnede 
lokaliteter, hvor der vurderes at være et potentiale. Dette 
bør være muligt, da meget handel flyttes over på digitale 
salgskanaler, og bycentre oplever butiksdød. Generelt er der 
meget stor og tiltagende bevidsthed i befolkningen og fra 
politisk side om klima og bæredygtighed, hvilket medfører, 
at det fortsat vil være populært at købe genbrugsvarer og 
donere til genbrug. 

En væsentlig udfordring for genbrugsbutikker i fremtiden kan 
være mangel på frivillige, ikke mindst i lyset af, at arbejds-
markedsreformerne vil reducere antallet af efterlønnere og 
pensionister. Dette kan fordre, at der også nytænkes med 
hensyn til bemanding, og man kan forestille sig, at kommuner 
kan være interesseret i at indgå samarbejde om eksempel-
vis beskæftigelse for borgere uden for arbejdsmarkedet, 
ligesom det kan overvejes, om beboere og brugere på  
botilbud og væresteder kunne indgå som frivillige.

T V Æ R G Å E N D E  F O K U S O M R Å D E _ 1
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Andre måder at øge overskuddet kan være at gå mere inno-
vative veje. Strategien lægger op til at søge nye veje inden for 
genbrug, bæredygtighed og cirkulær økonomi, som endnu 
ikke er afprøvet og som først skal udvikles. Eksempelvis kan 
genbrugsbutikkerne udfordre andre typer af butikker. Køb 
af ejendomme fremfor leje kan give bedre lejevilkår og evt. 
afkast ved salg efter en årrække. 

Strategien kan fordre nye kompetencer i Blå Kors eller ind-
gåelse af samarbejde med forsknings- og udviklingsinstitu-
tioner samt CSR-aftaler med virksomheder generelt, måske 
endda specifikt inden for tekstilbranchen, der kan være med 
til at idéudvikle og afprøve nye idéer.  

MÅL
Blå Kors Genbrug er kundernes foretrukne genbrugsbutik

Overskud fra genbrugsbutikkerne øges med 6 mio. kr. i 2027 
sammenlignet med 2022.
 
Øget fundraising via donationer til projekter

En anden måde at opnå finansiering af projekter er via  
donationer, blandt andet fra private fonde eller via EU-
midler. Blå Kors har hidtil kun opnået begrænset funding via 
private fonde. Det vurderes, at finansiering via private fonde 
kræver specialiserede kompetencer, dels til at opbygge og 
vedligeholde kendskab og relationer til fondene, dels til at 
udfærdige ansøgninger, der særligt tilgodeser de kriterier, 
som private fonde lægger vægt på. 

I nyere tid er der opstået nye fundingmuligheder med  
udgangspunkt i de digitale medier, såkaldt crowdfunding, 
hvor private kan yde bidrag til konkrete projekter. Det 
kan være et element i strategien at afdække, om der i Blå 
Kors-regi findes projekter, der er egnede til crowdfunding, 
samt afprøve om et sådant koncept ville kunne bidrage til 
funding af projekter.

I mange år har Blå Kors ikke haft fokus på finansiering via 
EU-puljer, fordi der vurderes at være et meget stort admini-
strativt arbejde forbundet med det. Det kan som et led i 
strategien genovervejes, om der i EU-regi er finansierings-
muligheder, der står mål med de omkostninger, der er 
forbundet hermed. 

Problemet med enhver form for pulje-, fonds- eller crowd-
funding er, at der typisk kan opnås finansiering til opstart og 
en forsøgsperiode, men sjældent til langvarig drift.

MÅL
Der er opbygget organisatorisk kapacitet til øget finansiering 
via private fonde og EU-tilskud.

Der er udviklet et projekt i samarbejde med andre IBC- 
medlemmer, som finansieres via EU-tilskud.
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Øget fundraising via frie donationer

Det er et ønske at opnå funding via private fonde eller 
gaveindtægter, der ikke er øremærkede til konkrete projek-
ter, hvor Blå Kors selv kan prioritere anvendelse af midlerne. 
Strategien ligger i forlængelse af ovennævnte vedrøren-
de fundraising til projekter. Derudover lægger strategien 
op til øget funding via gaver og midler fra arv, der ikke er 
øremærkede. Blå Kors skal således fortsat fokusere på 
virkningsfuld kommunikation til virksomheder og private 
om, hvilke målgrupper der bliver hjulpet af Blå Kors og 
hvilken betydning en øget indsats har for mennesker i nød 
på grund af hjemløshed, misbrug og social udsathed i øvrigt. 
Sådanne indtægter fra gaver og arv kunne også anvendes til 
den forebyggende indsats.

Én af måderne til at øge sådanne donationer kunne også 
være, hvis Blå Kors kunne få del i landsindsamlinger eller 
tage initiativ til målrettede indsamlinger.

MÅL
Indtægter fra donationer udgør i 2027 min. 5 mio. kr.

Blå Kors skaber ressourcer og ambassadører gennem 
CSR-samarbejde3

CSR-samarbejde er en del af talerørs-sporet, idet ledere 
og medarbejdere i de pågældende virksomheder kan være 
ambassadører for sagen og på de socialt udsattes vegne. 
Men CSR-samarbejde kan også tilføre ressourcer til Blå Kors’ 
arbejde. Det vurderes, at der fortsat er et stort potentiale i 
CSR-aftaler med private virksomheder og organisationer. Blå 
Kors har over de senere år indgået aftaler med bl.a. Danske 
Bank og Lidl, som har haft flere gevinster: Øget omtale og 
dermed kendskab til Blå Kors, virksomheder og medarbej-
dere som ambassadører for Blå Kors’ arbejde, medarbejdere 
som frivillige samt økonomisk støtte. CSR-samarbejde kan 
således indeholde flere forskellige effekter.

Det vurderes, at virksomheders fokus på både bæredygtig hed 
og socialt ansvar også i fremtiden er et væsentlig konkurrence-
parameter for virksomhederne. Derfor er det en del af 
strate gien at udbygge omfanget af CSR-aftaler i Blå Kors.

MÅL
Indgåelse af CSR-aftaler, der både bidrager til at styrke 
kendskabet til Blå Kors, styrke respekten for Blå Kors' arbejde 
og yde økonomiske midler til arbejdet.

3 Corporate Social Responsibility, eller CSR som forkortelse, er virksomhedernes sociale 
ansvar. Dette bliver ofte nedskrevet som en del af virksomhedens forretningsstrategi. 
I Danmark er det desuden lov, at visse virksomheder skal aflevere en rapportering om 
samfundsansvar inden for en række punkter.
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Øge antallet af frivillige i Blå Kors

Blå Kors er stærkt afhængig af frivillige medarbejdere, både 
i eksisterende opgaver, og fordi der forventes at blive flere 
opgaver til frivillige i fremtiden. Det er muligt, at det bliver 
endnu mere krævende at fastholde og rekruttere frivillige 
medarbejdere, både fordi arbejdsmarkeds- og pensions-
reformer risikerer at reducere antallet af seniorer, der kan 
stå til rådighed for frivilligt arbejde, og fordi konkurrencen 
om frivillige bliver endnu større. På den anden side bliver  
befolkningen ældre og har også så godt helbred efter 
pensions alderen, at mange kan yde en indsats længere op i 
årene. Derudover kan det være et mål at rekruttere frivillige 
fra alle aldersgrupper, herunder også de unge. Ikke mindst 
de unge er interesserede i at bakke op om indsatser, der 
fremmer klimadagsordenen og verdensmålene.

Der er flere forudsætninger for at kunne fastholde og øge 
antallet af frivillige, blandt andet:

+  Der skal være tilstrækkeligt med meningsfulde opgaver til 
frivillige mange forskellige steder i organisationen.

+  Ledere og ansatte på enheder skal kunne se styrken og 
mulighederne i at have frivillige, og de skal have de nød-
vendige kompetencer til at skabe gode rammer og udøve 
relevant ledelse af frivillige.

+ Der skal være attraktive vilkår og rammer for de frivillige.

+  Der skal være en effektiv koordinering og matchning af 
opgaver og frivillige.

+  Der skal tilbydes attraktive kurser og lignende, herunder 
frivilligkonference hver tredje år.

+ De frivillige skal opleve at indgå i berigende fællesskaber.

Blå Kors skal særligt udnytte muligheder for rekruttering af 
frivillige via det kirkelige ”landskab”.

MÅL
Antallet af frivillige skal øges med minimum 1.000 i forhold 
til 2021-niveauet.
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BLÅ KORS VIL SÆTTE FOKUS PÅ 
KVALITET I  ALLE INDSATSER

KVALITET

Det er afgørende, at Blå Kors anses for at være en attraktiv 
samarbejdspartner for kommuner og myndigheder generelt, 
samt for andre samarbejdspartnere. Det sker blandt andet 
ved at være kendetegnet af en høj kvalitet på alle områder. 
Fokusområdet kan således udmøntes i følgende elementer:

Systematisk fokus på kvalitet – herunder vægtlægning 
af en diakonal tilgang på alle områder

Blå Kors har gennem en årrække skabt tradition for at  
have fokus på kvalitet, blandt andet gennem deltagelse i 
akkrediterings- og certificeringsordninger, anvendelse af 
kvalitetsmodeller, fælles faglige beskrivelser, standardisering 
af dokumentation, opbygning af registreringssystemer,  
systematisk projektevaluering mv. Hvad kvalitet består af, 
kan ændre sig over tid, blandt andet afhængigt af ændrede 
faglige tilgange, ny viden, politiske prioriteringer eller andet. 
Blå Kors betragter den diakonale og helhedsorienterede 
tilgang til mennesker som en væsentlig del af kvaliteten.

Blå Kors vil, som en del af strategien, fortsat styrke det syste-
matiske fokus på og arbejde med kvalitet, herunder i forhold 
til kerneopgaven, så brugere, kommuner og befolkning kan 
have stor tryghed i, at Blå Kors leverer den bedst mulige 
støtte og hjælp i de ydelser, der leveres på alle områder. 

MÅL
Alle områder i Blå Kors er fortsat omfattet af kvalitetsmodeller.

Kvalitetsudvikling og innovation

Danmark er på ingen måde i mål, hvad angår effektiv fore-
byggelse og hjælp til mennesker, der befinder sig i en socialt 
udsat situation på grund af hjemløshed, misbrug, psykisk 
sygdom eller andre problemer. Langt fra alle mennesker 
med et skadeligt rusmiddelforbrug kommer i behandling, 
der sker fortsat mange tilbagefald, mange opnår ikke at 
kunne forblive i egen bolig efter hjemløshed osv. Derfor 
er der fortsat et stort behov for at udvikle mere effektive 
metoder til at hjælpe mennesker.

Blå Kors vil som en del af strategien fortsat deltage i ny- og 
videreudvikling af metoder til at hjælpe mennesker gennem 
pilotprojekter, nye samarbejdsformer mv.

T V Æ R G Å E N D E  F O K U S O M R Å D E _ 2
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MÅL
Blå Kors har afprøvet tilbud, der er udtryk for nytænkning af 
ydelser og metoder.

Blå Kors indgår i mindst ét nyt forskningsprojekt.

Blå Kors styrker kompetenceudviklingen 

En meget væsentlig del af at sikre god kvalitet er, at ledere, 
ansatte og frivillige har de bedst mulige faglige og personlige 
kompetencer. Der er allerede i dag mangel på kvalificeret 
arbejdskraft, og denne udfordring forventes at blive endnu 
større i fremtiden.

Det er afgørende for god kvalitet, at medarbejderne har spe-
cialiseret viden og kompetencer i forhold til de målgrupper 
og problemer, de står over for i arbejdet. For at sikre dette, 
vil Blå Kors have fokus på et højt kompetenceniveau blandt 
medarbejderne. Dette kan både ske ved at benytte offentlige 
og private udbud af efter- og videreuddannelse, men event-
uelt også gennem udvikling af egne kurser og uddannelser. 
Blå Kors anser det for vigtigt, at anvendte kurser og uddan-
nelse indeholder de værdier og det diakonale værdisæt, som 
er en del af Blå Kors’ kvalitet. For at understøtte dette er det 
vigtigt, at lederne har gode ledelseskompetencer, der kan 
rammesætte den kvalitet, Blå Kors ønsker at stå for.

En del af strategien er således at klarlægge hvilke udbudte 
kurser og uddannelser, man kan drage nytte af, og på hvilke 
områder og i hvilke samarbejdsrelationer, det skal overvejes 
at udvikle egne uddannelser.

MÅL
Der er skabt systematik i leder- og medarbejderudvikling  
i Blå Kors.

Der tilbydes lederkurser, der er målrettet værdibårne  
organisationer, eventuelt i samarbejde med andre diakonale 
organisationer.

Blå Kors sikrer god dokumentation af indsatser

Blå Kors har i kraft af faglig chef, kvalitetschef og Evidentia 
oparbejdet funktioner til at dokumentere og have en videns-
funktion i Blå Kors. Dertil kommer specifikke vidensfunktioner 
 som fx frivillig- og diakonikonsulent, ligesom der ligger 
meget viden hos enhederne. TUBA er involveret i egentlige 
forskningsprojekter.

Blå Kors ønsker at konsolidere viden endnu mere gen-
nem systematisk dokumentation af indsatsen, samt ved at 
udnytte denne viden til læring og udvikling. Viden skal også 
anvendes i organisationens kommunikation og politiske 
indflydelse.

MÅL
Det nye forløbsstudie er i fuld drift og anvendes systematisk 
til læring og udvikling
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LEDERE, ANSATTE OG FRIVILLIGE SKAL 
OPLEVE, AT HVER BLÅ KORS-ENHED ER 
EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

ATTRAKTIVE  
ARBEJDSPLADSER

Blå Kors’ menneskesyn har ikke kun betydning for indsatsen 
for udsatte borgere, men fordrer også, at organisationen 
skaber og sikrer en god arbejdsplads. Både ledere, ansatte og 
frivillige skal opleve sig set, hørt og respekteret. Der skal være 
gode rammer for trivsel og faglig og menneskelig udvikling.

Der er stærk konkurrence om at rekruttere fagligt kvalificerede  
medarbejdere, herunder de medarbejdere, der identificerer  
sig med Blå Kors’ værdigrundlag. Og i forlængelse af rekrut-
te  ring sker fastholdelsen af medarbejdere ved, at Blå Kors 
tilbyder gode arbejdspladser med høj grad af trivsel.  
Fokusområdet kan således handle om:

+ Målrettet medarbejder- og lederrekruttering

+ Arbejdspladser med trivsel og udviklingsmuligheder

+  Indholdsrige og meningsfulde opgaver for frivillige – kom-
bineret med stærkt fællesskab

Målrettet rekruttering af ledere, ansatte og frivillige

Strategien indebærer, at der skal sættes fokus på, hvordan 
rekruttering af ledere og medarbejdere kan gøres endnu 
mere målrettet og effektiv. Det kan blandt andet handle om, 
at information om ledige stillinger i Blå Kors skal nå ud til alle 
relevante målgrupper for stillinger, blandt via anvendelse af 
digitale medier. Ansættelsesprocesser skal foregå profes-
sionelt og gennemsigtigt.

Strategien kan også handle om, hvordan Blå Kors i endnu 
højere grad skaber og udnytter netværk til at rekruttere 
ledere og medarbejdere. Særligt er det planen via kam-
pagner i kirkelige miljøer at tydeliggøre karrieremuligheder i 
Blå Kors.

I forhold til lederstillinger kan en del af strategien være at 
iværksætte talentudviklingsprogrammer, eventuelt i samar-
bejde med andre diakonale organisationer.

Blå Kors skal løbende vurdere, hvilke faktorer, fx i ansæt-
telsesgrundlaget, der har betydning for muligheden for at 
rekruttere kvalificerede ledere og medarbejdere.

T V Æ R G Å E N D E  F O K U S O M R Å D E _ 3
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MÅL
Der er mange kvalificerede ansøgere til stillinger, herunder 
også til lederstillinger.

Blå Kors-enheder benyttes som praktiksteder af faglige ud-
dannelser.

Arbejdspladser med trivsel og udviklingsmuligheder

Det er vigtigt at sikre, at alle enheder i Blå Kors udgør gode 
arbejdspladser. Det stiller krav til dygtige ledere på alle 
niveauer. Og det fordrer, at der er gode arbejdsvilkår, ram-
mer og udviklingsmuligheder hele vejen rundt.

Der skal udvikles en målrettet fastholdelsesstrategi, der 
understøtter udvikling og et godt arbejdsmiljø.

Ledere og medarbejdere i Blå Kors skal opleve, at de har 
gode muligheder for indflydelse på alle niveauer i organisa-
tionen, og at de bliver inddraget i beslutninger både i forhold 
til dagligdagen og i forhold til overordnede beslutninger.

Der sættes fokus på trivsel via jævnlige trivselsundersøgel-
ser, hvor medarbejderne skal opleve, at der bliver taget 
handling på eventuelle problemstillinger og behov.

Der satses fortsat på samlinger og arrangementer, der er 
med til at fremme oplevelsen af fællesskab, sammenhold og 
ejerskab på tværs af alle områder i Blå Kors, for eksempel 
via den årlige medarbejderkonference.

Som en del af et godt arbejdsmiljø er der fokus på et bære-
dygtigt arbejdsliv. Det vil sige en god balance mellem arbe-
jde, familie og fritid. Sundhed betragtes som et attraktivt 
gode og som en del af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Der arbejdes aktivt på at fremme efter- og videreuddan-
nelse. Blandt andet skal det afklares, om Blå Kors, eventuelt 
i samarbejde med andre diakonale organisationer, skal 
tilbyde værdiorienterede kurser til ledere og medarbejdere.

Endelig arbejdes der med employer branding. Det vil sige 
udbredelse af kendskabet til, at Blå Kors er en attraktiv 
arbejds plads, herunder med fokus på en værdibaseret 
arbejds plads.

MÅL
Blå Kors betragtes som en attraktiv arbejdsplads, både in-
ternt i Blå Kors og i omverdenen.

Der gennemføres systematiske trivselsundersøgelser på alle 
enheder, der bliver anvendt af lederne til at fremme trivsel.

Indholdsrige og meningsfulde opgaver for frivillige  
– kombineret med stærkt fællesskab

Som nævnt ovenfor udgør frivillige en væsentlig og uund-
værlig ressource i Blå Kors’ arbejde. Men frivillighed er ikke 
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kun et spørgsmål om ressourcer. Frivilligheden har i sig selv 
en værdi for de socialt udsatte borgere: Det afspejler et men-
neskesyn om, at mennesker er værdifulde. Alle er værd at 
være sammen med, også uden at man får løn. Frivilligheden 
tilfører noget ”vildskab”, uforudsigelighed, engagement m.m. 
Der er forskellige motiver til at være frivillig. Ofte er det en 
kombination af, at man hjælper mennesker i nød, og at man 
selv bliver en del af et fællesskab. Derfor skal strategien gå 
på flere ben: Sikre gode og meningsfulde opgaver for frivil-
lige, tilbyde gode og værdifulde fællesskaber, og måske give 
mulighed for personlig udvikling.

Det er vigtigt, at Blå Kors har gode, koordinerede og gen-
nemsigtige platforme for afdækning af opgaver og for 
rekruttering af frivillige. Blå Kors har et mål om, at alle enhe-
der og projekter skal inddrage frivillige, både for at få værdi 
af det, som frivillige særligt kan bidrage med, og for at opnå 
flere ressourcer. 

De frivillige skal opleve, at de både er en del af det lille fæl-
lesskab i den enhed eller det projekt, hvor de er tilknyttet og 
i det store fællesskab i hele ”Blå Kors-familien”, eksempelvis 
via frivilligkonferencer.

MÅL
Det betragtes som meget attraktivt at være frivillig i Blå Kors, 
både internt blandt de frivillige i Blå Kors og i omverdenen.




