VISION
”Vi vil skabe et bæredygtigt fællesskab
som udvikler og samler sociale aktiviteter
for børn og unge i Helsingør Kommune
- med barnet i centrum”

MISSION
Vi har en vision om et fælles hus for organisationer, foreninger og grupper, som arbejder for
børne-, unge- og familieformål i Helsingør kommune. Et centralt placeret aktivitets- og
værested, hvor en mangfoldighed af aktiviteter for børn, unge og familier kan få lov til at
udvikle sig.
Grundtanken er at indrette huset med børn og unge i centrum, så der er plads til såvel børn
som deres voksne, og hvor frivillige organisationer, foreninger og grupper, men også fx skoler
og institutioner har et naturligt møde. Huset skal danne rammen for et udviklende samarbejde,
hvor nye muligheder kan opstå for hele målgruppen - ikke mindst med henblik på de mest
udsatte børn, unge og børnefamilier.
Huset bygger på både fælles og egne aktiviteter og indsatser, og understøtter og styrker et nyt
helhedsorienteret netværk omkring de udsatte børn og unge i Helsingør og de aktører, der
arbejder med dem. Huset vil altså være centrum for et samarbejde på tværs af allerede
eksisterende foreninger, skolevæsen og frivillige indsatser.
I Børnenes Hus vil vi skabe synergi mellem og en bedre koordination af de forskellige tilbud,
som foreninger, grupper og organisationerne har, og at det, at vi kan hjælpe hinanden med
aktiviteter, vil give en bredere vifte af udbud til gavn for (ikke mindst de mest udsatte) børn og
unge i Helsingør kommune.
I Børnenes Hus er børnene og de unge i centrum. Huset er for alle børn & unge og deres
familier, men med særligt fokus på også at kunne favne og inkludere de udsatte. Med huset
ønsker vi at bidrage til at styrke børnene og de unges egne relationer og at kunne vise de
mange muligheder, der findes lokalt.

RETNINGSLINIER & RAMMEVILKÅR FOR BRUG AF
BØRNENES HUS
ORGANISERING
Helsingør kommune har stillet selve huset til rådighed gennem en brugsaftale med
Frivilligcenter Helsingør. Man skal være medlem af Frivilligcenter Helsingør for at kunne bruge
Børnenes Hus.
Børnenes Hus er fortrinsvis for foreninger, organisationer og grupper med børne-, unge- og
familie formål som hovedsag.
Børnenes Hus har socialt og bæredygtigt sigte. Der skal være plads til ALLE børn & unge - også
de udsatte.
Aktiviteter og indsatser, der sker i Huset, skal have børnene i centrum
Børnenes Hus drives af en bestyrelse, der vælges på en årlig generalforsamling.
Det er bestyrelsens ansvar at sikre de nødvendige bæredygtige rammer.
Huset er som udgangspunkt drevet af frivillige foreninger. Brugerne af Huset skal indgå i
fællesskabet og tage ansvar i udviklingen, økonomien og driften, så Børnenes Hus bliver et
attraktivt aktivitets- og værested.

PRAKTISK
Lokalebookning sker via Frivilligcenterets elektroniske bookingsystem. Som medlem kan man
få log-in og kode til bookingsystemet.
Husk at tage hensyn til at Huset bruges af mange foreninger og grupper samtidigt.
Alle brugere af Børnenes Hus skal selv sørge for, at huset er rent og ryddeligt efter brug. HUSK
fx at stille møbler tilbage på plads, tømme opvaskemaskine, skraldespand og låse alle døre.
Al forplejning og materialer til egne aktiviteter medbringes for hver gang.
Lokalerne må ikke bruges til kommercielle eller private formål.
Børnenes Hus er fri af rygning og rusmidler.

