
BRONZEPARTNER 
3.000 kr. (+moms)
I støtter URK’s arbejde for børn og unge med 
langvarig sygdom. Fra 3000 kr. og op er det et 
sponsorat, som I kan trække fra i skat.  
I modtager desuden:

 9 Viking Rubber 
stofmundbind  
med #SygtUng 
logo

 9 Link på urk.dk
 9 Webemblem

GULDPARTNER 
15.000 kr. (+moms)
I sikrer sociale aktiviteter på tre hospitaler i en 
måned. Børn og unge, der er langtidsindlagt, 
får en pause i URK’s hospitalscaféer.  
I modtager desuden:

 9 Viking Rubber 
stofmundbind  
med #SygtUng 
logo

 9 Link på urk.dk
 9 Webemblem

 9 Diplom
 9 Logo på urk's 

hjemmeside 
 9 Billeder + tekst 

til online  
kommunikation 

SØLVPARTNER 
6.000 kr. (+moms)
I sponsorerer en hospitalscafé for børn og 
unge i en måned. Her er de sammen med 
andre børn og unge og får kontakt med stærke 
frivillige. I modtager desuden:

 9 Viking Rubber 
stofmundbind  
med #SygtUng 
logo

 9 Link på urk.dk

 9 Webemblem
 9 Diplom
 9 Logo på urk's 

hjemmeside

#SYGTUNG PARTNER 
1.200 kr. (+moms)
I sikrer ugentlige sociale aktiviteter for syge 
børn og unge i hospitalcaféerne. I modtager 
desuden:

 9 Viking Rubber stofmundbind  
med #SygtUng logo

Sæt sygdom på pause
Gør en forskel for børn og unge med langvarig sygdom
Det er en kæmpe udfordring at være kronisk syg og langtidsindlagt, når du er 
barn eller ung. Når du er på hospitalet eller i psykiatrien, lever du ikke kun med 
smerter og utryghed. Du oplever også, at dit almindelige børne- og ungdomsliv 
er sat på pause.

Når børn og unge skal være indlagt i længere tid, er det afgørende, at vi kan 
bringe en form for almindeligt ungdomsliv ind bag hospitalets hvide vægge. 

Derfor spørger vi din virksomhed, om vi sammen skal række ud til børn og unge 
for at invitere dem ind i sunde børne- og ungdomsfællesskaber?

“ Når man er indlagt på psykiatrisk, er man meget afskåret fra virkelig-
heden. At snakke om serier er mindst lige så vigtigt som at snakke 

om, hvilken medicin man skal tage.”  
- Sara, tidligere indlagt i psykiatrien, nu frivillig projektleder i URK's 

hospitalscafé

Det gør Ungdommens Røde Kors
Vi driver 14 hospitalscaféer rundt om i hele Danmark. Børnene har selvfølgelig 
brug for professionel behandling, men de har også et behov for et break fra 
sygdommen. Et frirum, hvor de ikke bliver set som patienter, men bare kan 
være almindelige børn og unge. 

Netop dét tilbyder de frivillige i Ungdommens Røde Kors’ børne- og ung-
domscaféer på hospitaler og psykiatriske afdelinger.

Dét at møde andre unge skaber genkendelighed og ligeværdige relationer. 
De unge frivillige kommer ikke på caféerne som behandlere. De kommer som 
helt almindelige unge, der bare gerne vil hænge ud og lave sjove aktiviteter. I 
caféerne bliver de indlagte børn og unge en del af et ligeværdigt fællesskab 
med andre unge frivillige og deltagere, og her får de succesoplevelser, de kan 
tage med videre i livet og bygge oven på.

Vi vil rigtig gerne være til stede alle steder, hvor børn har et behov – og til det 
har vi brug for hjælp fra din virksomhed.

Sådan kan du hjælpe
Vi mangler ikke frivilligt engagement fra unge frivillige – vi mangler finansiering 
til at drive caféerne. 

Det koster cirka 6.000 kroner om måneden at drive en café på et hospital. Du 
kan vælge den pakke, der passer din virksomhed bedst.

Vil du vide mere? 
Læs mere om kampagnen her: https://urk.dk/sygtung

SPONSORATER:

Kontakt Sidsel Nybo Andersen på 28 95 66 51 eller sidsel.andersen@urk.dk

#SygtUng
Dit  sponsorat er

100% fradragsberettigetLæs mere her

https://urk.dk/sygtung
mailto:%20sidsel.andersen%40urk.dk?subject=
https://www.urk.dk/vil-du-samarbejde
https://www.urk.dk/vil-du-samarbejde

