
BeautyTøzer giver piger selvtillid 
over hele landet



Om DUI-LEG og VIRKE

DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende 
organisation for børn, unge og deres familier. 
Vores formål er at arbejde for at give børn og 
unge et godt liv gennem et stærkt demokratisk 
fællesskab med aktiviteter som den bærende 
kraft.

Vi skaber fritid med mening og indhold for hele 
familien, og med aktiviteter og uddannelse på 
tværs af alle generationer på alle niveauer. 
Hos os er det ikke afgørende, hvad vi laver 
sammen, men kvaliteten af det, vi laver 
sammen.

Vi tager børn og unges rettigheder seriøst og 
tør være talerør for børn og unges rettigheder, 
når voksne glemmer dem.



Om BeautyTøzerne

”Det at vi modtog donation fra Tuborgfondet har betydet alverden 
for at vi har kunnet starte endnu et hold BeautyTøzer op. De piger 
som har deltaget på dette hold er vokset markant på alle 
parametre.

De er på nuværende tidspunkt ved at lægge sidste hånd på at 
kunne komme til negletekniker eksamen og derved vil de være 
(med fortsat fællesskabets støtte i DUI) klar til at kunne søge ind på 
ungdomsuddannelse eller søge et job som negletekniker.

Alle pigerne har ytret ønske om at de naturligvis fortsætter i DUI og 
at de fortsat ønsker at være en del af projektet. 

Efter jul starter endnu et hold op, og netop der kommer “de gamle” 
piger i spil til at modtage de nye og inddrage dem i det helt unikke 
fællesskab vi har sammen. Derudover er DUI Højstrup også godt i 
gang med at starte deres projekt op og de bruger os i Odsherred 
som god sparring og Tinna har været på besøg et par gange .

DUI Ølstykke som også gerne vil i gang har dog indtil videre været 
lidt ramt af manglende unge på grund af corona situationen men så 
snart der er corona frit så er de også klar. Vi har desuden holdt 
workshops for DUI Østerbro og DUI Roskilde, så projektet blomstre 
flere steder i landet.

Vi konkluderer at projektet har absolut en kæmpe effekt lokalt og 
derudover en domino effekt rundt om i organisationen.”



Billeder fra projektet



Billeder fra projektet



Afledte effekter

Janteloven har forladt organisationen
I starten var der forbundet en vis skepsis med 
at gennemføre beauty aktiviteterne. Flere 
afdelinger i DUI-LEG og VIRKE har nu fået 
øjnene op for, hvordan faglige aktiviteter kan 
være med til at introducere og fastholde nye 
typer af medlemmer, som ellers ikke ville være 
en del af foreningsfællesskabet.

Nye organiseringsformer er blevet afprøvet
De faglige fællesskaber, hvor man bygger 
forpligtende fællesskaber på en form for 
uddannelse, har vist sig at være en kæmpe 
succes. Vi ønsker fremadrettet at overføre 
resultaterne til lignende forsøg med 
håndværksfag, således at man eksempelvis 
også kan ”gå til håndværker” i trygge 
foreningsrammer.



Projekt regnskab

Projekt Beauty Tøzerne Nr. i projektet Dato Udgifter Indtægter
Tilskud  Tuborgfonden 0 27.05.2020 35.000,00
Faktura Lidt Luksus 1 25.02.2020 4.000,00
Faktura Lidt Luksus 2 03.03.2020 1.639,00
Faktura Pronails DK 
Beauty T 3 03.03.2020 324,12
Beauty Tøzerne trolley 4 25.25.2020 3.505,00
Faktura Lidt Luksus 5 15.06.2020 30.308,50
Hedenhus ApS Beauty T 6 21.08.2020 4.146,98
Hedenhus ApS Beauty T 7 11.09.2020 2.165,00
Faktura Lidt Luksus 8 22.06.2020 1.822,65
2. rate Tuborg Fonden 9 10.08.2020 20.000
Ikea Negleborde 10 01.09.2020 796,00
Faktura Lidt Luksus 11 30.09.2020 2.239,54
Ikea affaldsspand m.v 12 31.08.2020 404,00
Ikea  Bordplade 13 01.09.2020 796,00
Køb Plastfolio til negle 14 20.09.2020 725,00
Pure- materialer negle 15 14.09.2020 876,00
Køb af Øvehånd 16 1.082.020 300,00
Køb Etiketter 17 04.08.2020 432,85
Køb af testsæber 18 21.08.2020 836,00
Køb af duftolier 19 21.08.2020 116,00

55.432,64 55.000,00
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