ANSØGNING OM STØTTE
TIL UDSATTE BØRN PÅ JULEMÆRKEHJEM
Når et børneliv er fyldt med mobning, dårligt selvværd, ensomhed og manglende livslyst, er der hårdt brug
for hjælp. For Helene kom hjælpen i form af et ophold på Julemærkehjem, og det blev et vendepunkt i
hendes liv.
Hver eneste dag er der børn som Helene, der beder Julemærkehjemmene om hjælp til at ændre et trist liv til en
gladere barndom og en sundere fremtid. Og de fem Julemærkehjem hjælper hvert år 1.000 børn til en ny livsstil
med sunde vaner og fornyet mod på livet.

Helenes historie
Da Helene kom på Julemærkehjem, havde hun oplevet massiv
mobning både face-to-face, på sms og på de sociale medier.
Hendes udsende, lugt, måde at være på og endda hendes
handicappede bror og hendes lillebrors død var genstand for
mobningen. Helene kom på Julemærkehjem, men hendes krop
reagerede med lammelser på grund af den massive mobning.
Opholdet på Julemærkehjem hjalp Helene tilbage til livsglæden,
troen på sig selv og på fremtiden. Helene har nu indset, at hun
er god nok, som hun er – og at hun fortjener et godt liv.

”Jeg tror på fremtiden nu, og jeg tør lægge planer.
Jeg ved også, hvad jeg vil med mit liv – og det er at
hjælpe mennesker, der ikke trives.”
Desværre er Helenes historie langt fra enestående, og hun er ikke alene om at opleve mobning på de sociale medier
- 60 % af de børn, der kommer på Julemærkehjem har oplevet digital mobning. Det betyder at mobningen foregår 24
timer i døgnet – ikke bare i skoletiden. Man kan aldrig være i fred.
Mobning er invaliderende og betyder, at børn får frataget livsglæden, selvværdet og muligheden for at være en del af
fællesskabet og have venner. Hvis der ikke bliver taget hånd om det, vil det præge barnets udvikling, uddannelsesmuligheder og voksenliv.
Julemærkefonden og Julemærkehjemmene
I mere end 100 år har Julemærkefonden, der er en af Danmarks ældste private hjælpeorganisationer, drevet
Julemærkehjem til gavn for udsatte børn i Danmark.
I dag er der fem Julemærkehjem, og overskriften for hjælpearbejdet er børn, der mistrives på grund af mobning,
ensomhed, social isolation og lavt selvværd. En del af børnene kæmper desuden med overvægt. Hvert eneste barn har
sin personlige skæbnehistorie og sit sæt af problemer med i bagagen, når de kommer til os. Derfor samarbejder vi
med barnets forældre, skole og hjemkommune og udarbejder en individuel handleplan for hele forløbet omkring
barnets ophold – den rummer både den fysiske og den mentale sundhed.

10 uger der gør en forskel
For Helene og alle de andre piger og drenge, der får et ophold på et af de fem Julemærkehjem, er det 10 uger, der
ændrer deres liv. De får hjælp til at genvinde selvværdet og livsglæden, de får sociale kompetencer i fællesskabet
med de andre børn, og de oplever at få venner. På Julemærkehjemmet får de masser af motion og sund kost, og de
udfordres med mange forskellige aktiviteter. Børnene får redskaber til at tackle mobning, de vokser indeni og finder
ud af, at de er gode nok, som de er.
Familien er med hele vejen
Opholdet på Julemærkehjem varer 10 uger, men hele forløbet strækker sig over et halvt år fra for-besøg til
opfølgningsdag. Forældrenes støtte og medvirken, til den livsstilændring og udvikling barnet præsterer, er helt
afgørende for et godt og varigt resultat. Derfor er deltagelse i forældredage og kurser obligatorisk, ligesom vi
forventer, at forældrene løser weekendopgaver sammen med barnet.
Julemærkehjemmene udvikler løbende på hjælpearbejdet, og der er i disse år fokus på opfølgning og samarbejde
med barnets forældre og hjemkommune om tiden efter opholdet. Desuden er der netop igangsat efterværnsindsats,
der strækker sig over en længere periode.

Resultaterne holder
Børnene opnår flotte resultater i løbet af opholdet, og vores
resultatdokumentation viser, at de 12 måneder efter
opholdet stadig fastholder de gode vaner.

Andelen af børn, der bliver mobbet er faldet fra
70 % til 15 %. Samtidig er der en markant stigning
i antallet af børn, der synes, de har en god
livskvalitet og øget selvværd.
Desuden har både børnene og deres familier gjort
de nye kost- og motionsvaner til en fast del af
deres dagligdag.
Vedlagt uddrag af resultatdokumentation.
Julemærkehjemmenes situation anno 2018
Et barns ophold på Julemærkehjem koster 66.100 kr., og det er gratis for barnets familie. Julemærkehjemmenes
hjælpearbejde har i over 100 år været finansieret af Julemærkesalget. Det er fortid, og i dag dækker disse indtægter
under 20 % af Julemærkehjemmenes budget. Med et offentligt tilskud på bare 4,7 %, er det fortsatte hjælpearbejde
derfor helt afhængigt af donationer fra fonde, privatpersoner og virksomheder.
Derfor ansøges om støtte til børns ophold på Julemærkehjem
Hver en krone bidrager til, at Julemærkehjemmene fortsat kan hjælpe de mange børn, der ligesom Helene, har
hårdt brug for hjælp. Alle børn har ret til en god og tryg barndom, der giver plads til leg og læring som afsæt til et
godt voksenliv. Der er konstant kø til et ophold på Julemærkehjemmene, og ventetiden er hård for et barn, der har
ondt i livet.
Vi håber, at I vil se positivt på vores ansøgning og hjælpe os med at gøre en forskel for udsatte børn i Danmark.
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