
Camping for socialt udsatte



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 camping for socialt udsatte

”Det har været et fantastisk projekt. Det har givet rigtig 
mange børn og unge i Odsherred en uovertruffen sommer. 
Vi har blandt andet været på Samsø hvor vi besøgte DUI-
LEG og VIRKE Hvidovre på sommerlejr, derudover en 
fantastisk ferie til Skærbæk camping og Kongsøre 
camping.

Desuden har campingvognen været brugt af et par familier 
der tog deres børn med på weekend, og den blev også 
brugt i efterårsferien. Vognen er renoveret så fint indvendig 
og den lokale automekaniker har sponsoreret nye dæk da 
de gamle var slidte.

Vi konkluderer at donationen fra Den Sociale Fond for 
Børne og Unge, har betydet dels at en masse børn og 
unge fik en skøn sommer i 2020, men også langt ud i 
fremtiden vil DUI Odsherred tilbyde dels selv at tage på 
ture men også at udlåne den til familier der må ønske det. 

Senest her i efteråret har vi modtaget en bevilling fra DUF 
– Dansk Ungdoms Fællesråd til at vi kan få udskiftet 
anhænger trækket, næsehjul samt nye lister til vinduerne. 
Det betyder at vognen igen er driftssikker at drage ud i det 
danske sommerland med.”



Afledte effekter

Andre afdelinger er blevet inspireret til at anskaffe 
sig en campingvogn
På baggrund af projektet har eksempelvis DUI Lolland 
anskaffet sig en campingvogn, og brugt den som en 
mobil aktivitetsplatform for deres medlemmer.

Samarbejde har spiret på tværs af DUI afdelinger
Både DUI Skibet, DUI Højstrup, DUI Odsherred og DUI 
Hvidovre deltog på forskellig vis i projektet. Projektet 
blev således en start for mere samarbejde mellem DUI 
afdelinger.

Lokalsamfundet stod sammen om børn og unge i 
Odsherred
DUI Odsherred formåede igennem projektet at 
mobilisere forskellige lokale aktører, i at skabe 
sommerferieoplevelser for børn og unge. Således hjalp 
lokale virksomheder med sponserede eller billige 
ydelser, og andre lokale hjalp eksempelvis med at sy 
gardiner til campingvognen.



Billeder fra sommeren 2020



Projekt regnskab
Camping Projekt Den Sociale fond Nr. i projektet Dato Udgifter Indtægter 

0 10.000,00

Købt telt til sommerlejr 1 10.07.2020 1.000,00

Indkøb Harald Nyborg  s-lejr 2 03.07.2020 2.343,40

Indkøb Netto S-lejr 3 08.07.2020 581,24

Forplejning S-lejr 4 09.07.2020 199,00

Indkøb Netto S-lejr 5 05.07.2020 64,00

Indkøb Daglig  Brugsen S-lejr 6 10.07.2020 124,85

Samsø Bryghus 7 11.07.2020 441,00

Samsø Bistro 8 11.07.2020 187,95

Indkøb Netto S-lejr 9 07.07.2020 369,70

Indkøb CASA TuaAps 10 11.07.2020 205,00

Is 11 30.06.2020 227,00

Indkøb Daglig  Brugsen S-lejr 12 09.07.2020 258,85

Indkøb Daglig  Brugsen S-lejr 13 06.07.2020 244,25

Samsø Bistro 14 04.07.2020 107,00

Indkøb Lidl S-lejr 15 03.07.2020 522,90

Indkøb Fleggaard 16 16.07.2020 491,06

Indkøb Fleggaard 17 16.07.2020 441,00

Lakolk Butikscenter 18 17.07.2020 657,00

Indkøb Super Brugsen 19 16.07.2020 183,75

Pizza 20 16.07.2020 285,00

Storebælt overfart Bro 21 15.07.2020 245,00

Info -teria 22 15.07.2020 148,90

Indkøb Super Brugsen 23 15.07.2020 631,25

Bager Andreasen 24 15.07.2020 54,00
10.013,10 10.000,00
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