
Nobody gets poor by giving

Social ansvarlighed gør godt  
– også for din virksomhed! 

www.100pct.org

”Gør 1% indsats til 100% forskel”

Signe Møller er stifter af 100% til 
Børnene. Hendes arbejde har gjort en 
kæmpe forskel for hundredevis af udsatte 
børn og familier. Så meget, at hun i 2010 
fik uddelt Alt for Damernes kvindepris for 
sin indsats.



100% til Børnene arbejder målrettet på at hjælpe flest mulige børn (lossepladsbørn, gade-
børn, forladte børn og handicappede børn) på den bedst mulige måde, over længst mulig 
tid – hvilket er vores vision.  

Sammen med vores lokale partnere i Kenya og Ghana arbejder 100% til Børnene for, at 
udsatte børn og deres familier inkluderes i det socioøkonomiske liv på lige fod med andre 
børn. Målet er at sikre, at de opnår adgang til uddannelse, sundhed og andre relevante 
serviceydelser i lokalsamfundet. På sigt vil børnene derved bedre kunne opnå kompetencer 
og handlemuligheder, der sætter dem i stand til i højere grad at agere aktivt i deres loka-
lsamfund, blive en del af den lokale beslutningstagen, samt være bedre stillede til at kunne 
håndhæve deres rettigheder.Det handler om at holde de ansvarlige myndigheder ansvarlige 
- men indtil da må vi som organisation hjælpe til. 

Vi arbejder med tre typer af partnerskaber, der hver især kan styrke jeres virksomheds CSR 
profil og 100% til Børnenes langsigtede udviklingsarbejde. 

Virksomhedsmedlem
Som virksomhedsmedlem betaler din virksomhed et fast, aftalt beløb 
hver måned eller én gang om året. I vil modtage 100% til Børnenes 
nyhedsbrev og invitationer til arrangementer for vores bidragsydere. 
Afhængigt af støttebeløbets størrelse, kan I f.eks. få webbannere 
samt foredragsholdere ud til jeres virksomhed.
 
Corporate volunteers og produkter
Som virksomhed kan i vælge at donere ansattes tid til konkrete 
arbejdsgaver for 100% til Børnene - Det kunne være indenfor kon-
krete fagområder som marketing, events og PR-materiale. Der kan 
ligeledes støttes med specifikke produkter, som vil have relevans 
i en afrikansk kontekst. Afhængig af arbejdsopgavernes/produk-
ternes omfang får jeres virksomhed retten til at benytte 100% til 
Børnene logo og navn i diverse marketingsmateriale, ligesom 100% 
til Børnene vil reklamere for samarbejdet på hjemmesiden.

Virksomhedspakker 
100% til Børnene arbejder ud fra en række virksomhedspakker med forskellige årlige støt-
tebeløb. Pengene vil gå udelukkende til projekterne i Kenya og i Ghana, medmindre andet 
aftales herom. Der kan aftales specifik støtte til konkrete projekter, investeringer eller den 
løbende drift. Som tak tilbyder vi, alt efter støttens størrelse og jeres ønske: Central placer-
ing af webbannere på 100% til Børnenes hjemmeside, retten til at benytte 100%’s navn 
og logo i jeres markedsføring, historier fra det støttede projekt, invitation til vores årlige 
generalforsamling, mulighed for at få foredragsholdere ud til jeres virksomhed og et evt. 
virksomhedsbesøg til projekterne i Kenya.

Dine bidrag går til at støtte et eller flere af følgende projekter:
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Social ansvarlighed giver en meningsfuld, sikker og 
tilgængelig måde at gøre en reel forskel for nogle af 
verdens dårligst stillede børn og sikre dem en bedre 
fremtid. Har din virksomhed socialt overskud, så hjælp 
os til at få meget lidt til at række meget langt.

At udvise social ansvarlighed er et udtryk for engagement og overskud.  
Styrker, som differentierer din virksomhed og løfter dens profil. 
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Børnene på Kibarani losseplads 
og i slumområdet Bangla 
I og omkring lossepladsen i Kibarani bor 
ca. 3000 familier, som lever af og på losse-
pladsen. Mange af børnene er skeljøjede 
pga. fejlernæring. 100% hjælper børnene 
med mad, skolegang og sundhed. 

Børnene med særlige behov 
I programmet tilbydes fejlernærede børn 
særlige proteinrige diæter. Børn med 
handicaps tilbydes fysioterapi og børn med 
manglende lemmer tilbydes proteser og 
genoptræning.

Børnene på New Hope’s skole og 
børnehjem 
New Hope’s skole er potentielt en rigtig 
succeshistorie. Her bor og spiser 47 børn, 
som ellers ville bo på gaden. Mere end 400 
børn fra de omkringliggende slumområder 
går på New Hope’s skole, som er drevet af 
lokale lærere og udenlandske frivillige.

Børnene i Ghana 
Vi har i 2012 indledt et samarbejde med 
Ghana, hvor vi støtter et marginaliseret 
samfund i et kystområde med at få adgang 
til skole og sundhed for deres børn. Vi støt-
ter desuden adgang til gymnasieuddan-
nelse for piger i det nordlige Ghana.



Om 100% til Børnene

100% til Børnene er en registreret vel-
gørende organisation i Danmark -  god-
kendt efter SKAT’s Ligningslov § 8 a og 
12 stk. 3, med en valgt bestyrelse og et 

mindre sekretariat. Organisationen er solidt 
funderet i det danske civilsamfund gennem 
et team af frivillige og koordinatorer.

For yderligere information eller et uforpligtende møde, kontakt venligst  
fundraiserteamet:  

Camilla Legendre 
Fundraiser/projektkoordinator 
Email: cdw@100pct.org, tlf. +45 2515 9955

Camilla Nielsen-Englyst 
Fundraiser/projektkoordinator 
Email: cne@100pct.org, tlf. +45 2972 3145

Kr. 100.000,-
Beløbet kan f.eks. dække opfør-
sel af en spisesal til børnehjem-
met New Hope, støtte opførslen 
af endnu en skolebygning eller 
gå til indkøb af den skolebus, der 
skal hente slumbørnene i skole.

Kr. 50.000,-
Beløbet kan f.eks. dække to dag-
lige måltider mad for 50 børn i 
et år på lossepladsen i Kibarani, 
skolegang for 60 børn i et år eller 
årlig støtte til 5 af børnene i vores 
program for børn med særlige 
behov.

Kr. 25.000,-
Beløbet kan f.eks. dække opsæt-
ning af to tanke til rent drikk-
evand og påfyldninger gennem 
året, så familierne på losseplad-
sen i Kibarani kan drikke ufarligt 
vand og dermed optimere deres 
helbredstilstand.

Kr. 4 – 10.000,-
Beløbet kan f.eks. gå til sund-
hedstjek af og medicin til 
børnene på New Hope’s skole og 
børnehjem, oplysning til pige-
børns forældre i det nordlige 
Ghana omkring vigtigheden af at 
sende pigerne i skole (oplysning 
sker gennem radioprogrammer 
og forumteater) eller støtte til en 
skolefarm i Ghana.

Her er hvor meget dine bidrag kan udrette for udsatte børn:


