
Tusind tak, fordi du har valgt at støtte et barn i et 
af verdens mest udsatte områder.  

Her kan du læse lidt om, hvad det vil sige at være 
sponsor for et barn hos PlanBørnefonden. 
Glæd dig til at modtage:

• Velkomsthilsen fra dit sponsorbarn inden  
for 3 måneder 

• Årlig opdatering om familien og barnet med  
nye billeder 

• Årlig rapport med resultater fra lokalområdet  
og landet 

• E-mails med vigtigt nyt 

• Nyheder – hvis du vælger det til 

• Årligt magasin med nyheder og artikler om  
vores arbejde  

Hvis du har lyst til at komme endnu tættere på spon-
sorbarnet, er det også muligt at skrive med barnet 
og familien eller tage på sponsorbesøg.

Hvordan hjælper din støtte?
Som sponsor hos PlanBørnefonden er du med til 
at skabe forandring og udvikling i dit sponsorbarns 
lokalområde gennem de projekter, som du er med til  
at støtte.
Du gør både en forskel for det enkelte barn, som 
du er sponsor for, men også for familien og hele 
det lokalsamfund, som barnet er en del af. Samtidig 
støtter du kampen for at sikre børns rettigheder og 
ligestilling – uanset køn.  
Lige nu har mere end 49.000 børn en dansk spon-
sor. Med støtte fra vores trofaste sponsorer kan vi 
engagere os i sponsorbørnenes lokalsamfund i en 
årrække og skabe bæredygtige, langsigtede resul-
tater. Vi skaber trygge rammer for børnene, de bliver 
uddannet og får en ballast og viden med sig, som 
de kan bruge fremover i livet. 

VELKOMMEN SOM 
SPONSOR HOS 
PLANBØRNEFONDEN 



Tryg og sund barndom
Mens børnene er små, er det vigtigt, at de har 
mulighed for at lære, lege og udvikle sig. Det arbej- 
der vi blandt andet på gennem projekter, som skal 
sikre, at børnene får en fødselsattest og dermed en 
identitet. På den måde får de mulighed for at gå i 
skole, og modtage sundhedsfremmende ydelser, 
som vaccination, sund ernæring og screening  
undersøgelser. 

Skolegang
Mange af vores projekter drejer sig om at skabe 
bedre undervisning og bedre fysiske rammer i skol-
erne. Tryghed er en forudsætning for at lære. Som 
eksempel kan etablering af pigetoiletter på skolerne 
betyde, at pigerne kan gå i skole, også når de har 
menstruation. Det medfører, at færre piger dropper 
ud af skolen. 

Lige rettigheder
Når børnene bliver lidt ældre, arbejder vi med at 
styrke deres selvtillid, så de kan deltage aktivt i at 
udbrede viden om basale rettigheder. På den måde 
er de med til at skabe lige muligheder for drenge og 

Mere end 90 procent af de børn, som er i  
PlanBørnefondens sponsorordning, går i skole.
 
Jo længere tid vi er involveret i et område, jo bedre 
adgang har lokalbefolkningen til vand og sanitet. 

Vi inddrager forældrene i arbejdet med at udvikle den  
gode skole, forebygge børneægteskaber og sikre, at  
pigerne færdiggør skolen. 

Vi har børnene i fokus

piger i lokalområdet. En anden vigtig del af vores 
arbejde består i at tilbyde seksualundervisning og 
adgang til prævention, så de unge bedre kan passe 
på sig selv og hinanden. 



Skriv til dit sponsorbarn og familien 
Som sponsor har du mulighed for at lære dit spon-
sorbarn bedre at kende gennem breve og evt. 
besøg. På vores digitale sponsorplatform MitPlan er 
det let at følge med i barnets liv og få kontakt med 
familien ved at sende en lille hilsen eller gave.

På MitPlan kan du:
• Se fotos af sponsorbarnet og læse nyt  

om familien 
• Få resultater fra de projekter, som du støtter  

i barnets område og land 
• Sende en lille gave til sponsorbarnet og  

skrive breve til familien 
• Modtage hilsner fra dit sponsorbarn

Opret en profil på MitPlan
Det er let at oprette en profil og adgangs- 
kode via login øverst til højre på vores hjemmeside 
planbornefonden.dk. Du skal bruge den e-mailadres-
se, som du har registreret hos PlanBørnefonden. 

Hvor længe varer et sponsorat?  
Du kan være sponsor lige så længe, du har lyst.   
Så længe sponsorbarnet er med i ordningen, har du 
mulighed for at få et unikt indblik i familiens hverdag 
og liv gennem de årlige rapporter med fotos,  
personlige breve eller besøg. Sponsorbørnene udgår 
af ordningen og giver plads til et nyt og yngre barn, 
når de fylder 18 år. Herefter vil de dog fortsat have 
glæde af de aktiviteter, som vi har i området. 

Som sponsor kan du opleve, at sponsorbarnet 
stopper med at være i ordningen af andre årsager – 
f.eks. hvis familien flytter fra området. 

En anden årsag kan være, at vores projekter i barn-
ets område ophører, fordi levevilkårene er blevet så 
gode, at vi kan forlade området. 

Stopper sponsorbarnet i ordningen, er der mange 
gode grunde til at fortsætte som sponsor. 
Vi informerer dig hurtigst muligt og med tilbud om  
at fortsætte med et nyt sponsorbarn. Du kan opsige 
sponsoratet uden varsel ved at ringe eller sende os 
en mail. 

Målet med vores arbejde er at styrke de områder, som vi arbejder i,  
så de lokale institutioner og myndigheder kan tage over og føre  
udviklingen videre uden vores støtte. 



Alle børn har ret til at blive beskyttet
Hos PlanBørnefonden er beskyttelse af børn en af 
vores vigtigste opgaver. Vi har nultolerance over for 
alle former for overgreb og en klar politik om beskyt- 
telse af børn og unge, som alle ansatte, partnere, 
sponsorer og frivillige skal overholde. 

Retningslinjerne betyder blandt andet, at vi screener 
kommunikationen mellem sponsorer og sponsorbørn.
Det betyder også, at du ikke kan dele billeder af og 
information om barnet og familien på sociale medier, 
som kan være med til at identificere børnene og de-
res bopæl. Vi takker på forhånd for din forståelse for 
dette, som er med til at skabe tryghed for børnene 
og deres familier.  

Læs hele vores politik om beskyttelse af børn og 
unge på: 
www.planbornefonden.dk/boernebeskyttelsespolitik/

Følg med i vores arbejde og børnenes liv på sociale medier @planbornefonden

Om PlanBørnefonden
PlanBørnefonden er en del af Plan 
International, som er en af verdens 
ældste og største humanitære 
organisationer med fokus på børn. 

Plan International blev grundlagt i 
1937 under den spanske borgerkrig i 
samarbejde mellem de to briter John 
Langdon-Davies og Eric Muggeridge. 
Vi arbejder i dag i flere end 75 lande 
for at sikre alle børns rettigheder og 
ligestilling mellem drenge og piger. 

Spørg os om stort og småt
Vi bliver altid glade for kommentarer og spørgs-
mål, så du er meget velkomne til at kontakte os 
på mail@planbornefonden.dk eller på telefon  
70 22 12 11 alle hverdage kl. 10-15.

Kontakt os hvis du får: 
Ny e-mail / Nyt telefonnummer / Ny adresse
Vi får ikke automatisk besked. 

Vi er medlem af brancheforeningen for 
humanitære organisationer, Isobro. 

Bidrag og fradrag
Alle donationer til PlanBørnefonden er fradrags-
berettigede. Hvis vi har CPR nummer registre-
ret, indberetter vi automatisk til SKAT. Beløbet 
fremgår af selvangivelsen. 
 
I 2023 er det maksimale fradrag på 17.700 kr. 

Opdateret december 2022

De børn og unge, som optræder på vores 
egne kanaler, har alle givet deres samtykke 
til, at vi deler deres historier. 


