
Gør 1% indsats
til 100% forskel



Social ansvarlighed styrker og 
& løfter din virksomheds profil
At udvise social ansvarlighed er et udtryk for engagement og overskud. 

Styrker som differentierer din virksomhed og løfter dens profil. 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 virksom-

hed socialt overskud, så hjælp os til at få meget lidt, til at række meget langt. 

Sammen med vores lokale partnere i Kenya og Ghana arbejder 100% for Børne-

ne for, at udsatte børn og deres familier inkluderes i det socioøkonomiske liv på 
lige fod med andre børn. Dette er for at sikre, at de opnår adgang til uddannelse, 

sundhed og andre relevante serviceydelser i lokalsamfundet. På sigt vil børne-

ne herigennem kunne opnå kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem 
i stand til bedre at agere aktivt i deres lokalsamfund, samt at kunne håndhæve 

deres rettigheder. 

Så meget kan dine bidrag
betyde for udsatte børn

2000 DKR  /  Glædesbaseret oplevelser
Leg, glæde og tid til at være barn er vigtigt i en hverdag fyldt med mange af 

pligter. Gadebørn og forældreløse børn skal selv finde deres indkomst og husly, 

hvis ikke organisationer hjælper dem med dette. 100% samarbejder med lokale 

initiativer, og vi hjælper med at arrangere glædesbaseret oplevelser for børnene.

Beløbet dækker:  En eftermiddag i vandland eller noget andet sjovt for 

børnene. Det kan både være vores målgrupper i Kenya og Ghana. 

6000 DKR  /  Lærerlønninger i Pebi
Det er en udfordring i Ghana, at mange børn ikke kommer i skole, fordi de bor i 

små byer, hvor der hverken er lærere eller skolebygninger. Pebi var et lokalsam-

fund uden en skole, men med over 250 børn. 100% har været med til at bygge en 

skole, så børnene kan blive undervist, mens deres forældre arbejder. Uden skolen 

ville de være efterladt til dem selv. Børnene får et måltid mad på skolen pga. 

et Kavli-sponsoreret madprogram. Skolen har 5 dedikerede lærere. Det er ikke 

attraktivt at være lærer i de små lokalsamfund, da man har ansvar for mange børn 

for en meget lav løn. Vi vil gerne hjælpe til at lønnen afspejler arbejdets vigtighed.

Beløbet dækker:  Løn for 1 uddannet og erfaren lærer i 6 måneder.

10.000 DKR  /  Mad til børn på Kibarani losseplads
Det var her det hele begyndte. 100%’s første projekt var at skaffe børnene på 

Kibarani losseplads adgang til uddannelse, sundhed, mad og rettigheder. Selve 

Kibarani området er et sted, hvor de fattigste i Mombasa har bosat. Indkomsten 

for familierne i Kibarani slumkvarter er mindre end 2 USD om dagen. Der er ingen 

statslige skoler i slumkvarteret. Kibarani børnehave- og folkeskole er derfor den 

eneste mulighed for at få en uddannelse for de børn, som bor i slummen.

Beløbet dækker:  Et nærende måltid mad en gang om dagen for 220 børn 

i 3 måneder.



Dine bidrag går til at støtte et 
eller flere af følgende projekter 
Børnene på Kibarani losseplads og i slumområdet Bangla

I og omkring lossepladsen i Kibarani bor ca. 3000 familier, som lever af og på 
lossepladsen. Børnene kæmper med malaria, diarré, åbne sår, svamp, orm etc. 
Blandt andet er mange af børnene skeløjede pga. fejlernæring. 

Børnene med særlige behov 

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

Børnene omkring Nairobi

Udenfor Nairobi ligger skolen Kiotani for forældreløse, sårbare og ofte misbrugte 
børn. Skolen har til formål at skabe nye trygge rammer for børnene og ønsker i 
fremtiden at være fuldstændigt bæredygtige, så børnene kan brødfødes og 
være under optimal pleje. 

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 støttter også 
gadebørn i Accra og adgang 
til gymnasieuddannelse

for piger i det nordlige 
Ghana. 

Vores målgrupper
Børn der bor på lossepladser

Forældreløse børn

Gadebørn

Børn med særlige behov, langtidssyge

og med handicap



Om 100% for Børnene 

Kontakt og information 

100% for Børnene er en registreret velgørende organisation i Danmark og er
godkendt 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: 

Camilla Legendre 

Fundraiser/projektkoordinator
email: cdw@100pct.org  /  tlf. +45 2227 5315

Camilla Olesen

Studentermedhjælper/kampagnekoordinator
email: col@100pct.org  /  tlf. +45 4115 3360

Tre typer af partnerskaber
Vi arbejder med tre typer af partnerskaber, der hver især kan styrke jeres virksom-

heds CSR-profil og 100% for Børnenes bæredygtige udviklingsarbejde.

1 / Virksomhedsmedlem 

Som virksomhedsmedlem betaler din virksomhed et fast, aftalt beløb hver 
måned eller én gang om året. Jeres samarbejde vil blive promoveret på 
facebook, vores hjemmeside og i nyhedsbreve. I vil modtage 100% for Børnenes 
nyhedsbreve og invitationer til generalforsamlinger for vores bidragsydere.

2 / Coorporate volunteers og produkter

Som virksomhed kan I vælge at donere ansattes tid til konkrete arbejdsgaver for 

100% for Børnene. Det kan både være at ringe penge og medlemskaber ind eller 
konkrete opgaver inden for jeres fagområder. Der kan ligeledes støttes med spe-

cifikke produkter. Afhængig af arbejdsopgavernes/produkternes omfang får jeres 
virksomhed retten til at benytte 100% for Børnenes logo og navn i diverse mar-
kedsføringsmateriale, ligesom 100% for Børnene vil reklamere for samarbejdet 
på facebook, hjemmeside og i nyhedsbreve.

3 / Virksomhedspakker  

100% for Børnene arbejder ud fra en række virksomhedspakker med forskellige 
årlige støttebeløb. Pengene vil gå udelukkende til projekterne i Kenya og i Ghana 
medmindre andet aftales herom. Der kan aftales specifik støtte til konkrete pro-

jekter, investeringer eller den løbende drift. Som tak tilbyder vi, alt efter støttens 
størrelse: Promovering af samarbejdet på facebook, vores hjemmeside og i 
nyhedsbreve, central placering af webbannere på hjemmeside, retten til at 
benytte 100%’s navn og logo i jeres markedsføring, invitation til vores årlige 
generalforsamling.



!

100pct.org
Bliv medlem og støt os på

Vores vision

100% for Børnene 

Havvej 32, 8420 Knebel
Telefon: +45 2227 5315
E-mail: contact@100pct.org
100pct.org

” Vi arbejder for, at børn og unge aktivt 
kan skabe en fremtid af muligheder.”


