BLIV EN DEL AF VORES ADVISORY BOARD
OG GIV UNGE FRA UDSATTE BYOMRÅDER
FLERE MULIGHEDER!
KORT OM FRITIDSAKADEMIET
”FRAK gør unge gode til at arbejde” - Musa, 14 år. I Fritidsakademiet (FRAK) lærer Musa og andre unge fra udsatte
boligområder, hvad de ikke har lært endnu. De erfarer arbejdsmarkedets spilleregler ved at løse praktiske
opgaver for virksomheder, kommuner og festivaler. FRAK er en socialøkonomisk virk-somhed, som gør unge klar
til fritidsjobs og sikrer dem en god start på voksenlivet. Vi brænder for at skabe flere muligheder for byens unge!
Vi har fået midler fra VELUX FONDEN & VILLUM FONDEN samt Københavns Kommune i perioden 2016-2020
til at konsolidere os som en stærk og bæredygtig socialøkonomisk virksomhed.

VI HAR BRUG FOR DIN VIDEN OG ERFARING FRA ERHVERVSLIVET:





HJÆLP OS MED
FORRETNINGSUDVIKLING

VÆR MED TIL AT
ÅBNE DØRE FOR SALG

Konsulenter fra Social+ hjælper
os med overgangen fra forening
til socialøkonomisk virksomhed.
Vi arbejder på at udvide vores
kundesegment og har et særligt
fokus på virksomheder. Hjælp os
med at kvalificere det arbejde.
Giv fx input til vores salgsstrategier og partnerskabstilgang i
forhold til CSR.

DET SIGER DU JA TIL:

JOIN OS!

1.
2.
3.
4.

Vi er ved at udvikle en række koncepter som er skræddersyet til
virksomheder. Nogle koncepter
har vi brug for at teste, mens
andre er klar. Vær med til at åbne
døre til relevante virksomheder,
erhvervsledere og netværk så vi
kan styrke vores økonomiske
bundlinje.


STIL SKARPT PÅ
BEHOV OG MULIGHEDER
Vi har brug for insider viden om
virksomheders behov og udfordringer i forhold til praktiske
opgaver. Du kan på den måde
hjælpe os med at få øje på nye
muligheder. Vi vil gerne invitere
dig til at sparre med os og medudvikle nye produkter, der
adresserer disse behov.

tre årlige møder af tre timers varighed (i arbejdstiden)
at dele din viden, erfaringer og kontakter med os
at blive en del af et stærkt og spændende netværk
at få brugt dine kompetencer til at styrke vores forretningsudvikling så vi
kan gøre en forskel for endnu flere udsatte unge

Læs mere om Fritidsakademiet på næste side og kontakt Lucas Nielsen, hvis du
gerne vil blive en del af vores Advisory Board: lucas@frak.dk / 42391749. Vi
kommer også gerne forbi din arbejdsplads for at fortælle om FRAK og vores
tanker om Advisory Boardet. Besøg også www.frak.dk

ADVISORY BOARD – NUVÆRENDE MEDLEMMER
Susanne Westhausen, administrerende direktør i
Kooperationen // Christian Engkrog Andersen,
konsulent i QVARTZ // Jesper Højgaard, HR CSR-leder i
Falck // Marc Johansson, afdelingsleder i
Socialforvaltningen // Marianne Stagetorn, kagekone
Conditoriet La Glace // Pia Nielsen, direktør i FSB //
Per Frølund Thomsen, direktør i Frølund Consult //
Helle V. Rebien, ledelsespartner i Region Sjælland //
Henrik Oscar Henriksen, leder af Brolagt.dk //
Susanne Kirsten Larsen, bestyrelsesformand Place
De Bleu og Unitas A/S

BESTYRELSEN
Sara Bech Jakobsen, souschef DIT:KBH, Københavns
Kommune // Balder Johansen, daglig leder i Logik & Co
// Gry Guldberg, business manager i Rambøll
Management Consulting // Jakob H. Tamsmark,
partnerskabschef i Teknik- og Miljøforvaltningen //
Vibeke Vinter, national direktør i Mellemfolkeligt
Samvirke // Eline Feldman, konsulent i
Socialforvaltningen // Lya Moestrup, udviklingskoordinator i boligselskaberne 3B og Vibo

TEAM PÅ KONTORET
Mudi Jarkass, daglig leder // Lucas Nielsen, admin- og udviklingsleder // Hakan Karakus, eventansvarlig // Lea Lukas,
studentermedhjælper // Anne Bach, studentermedhjælper // Andrea, Sigrid, Miram og Gizem, frivillige og praktikanter

75 UDSATTE UNGE FRA
AMAGER OG NØRREBRO

VI TRÆNER UNGE
I AT GÅ PÅ JOB

VI HAR GODE RESULTATER
PÅ BEGGE BUNDLINJER

Vores unge kommer fra udsatte
byområder på Nørrebro og
Amager med store sociale
udfordringer. Enkelte af vores
unge går i specialskole og mange
af dem bruger en stor del af deres
hverdag i klubber og væresteder.
Vi har primært fokus på de unge,
som er kriminalitetstruede, på
kanten af samfundet eller på
anden vis i en sårbar familie- eller
livssituation. Desuden har
hovedparten af vores unge
minoritetsbaggrund.

FRAK-unge bliver hyret til at løse
praktiske opgaver for fx festivalarrangører og virksomheder. De
arbejder i teams, bliver guidet af
en gruppeleder og får en
overenskomstmæssig løn. Vi
afholder sociale og faglige
arrangementer, der styrker deres
viden om arbejdsmarkedet. Når
de er jobparate, hjælper vores
samarbejdspartnere dem med at
søge et fast fritidsjob, der matcher
den enkelte unges behov,
interesser og kvalifikationer.

Vores sociale bundlinje: Vi har
levet op til vores mål om fx antal
unge der har fået et fast fritidsjob.
Vi har vundet en pris fra Nørrebros
Børne- og Ungdomskomité som en
anerkendelse af vores arbejde
med kvarterets unge.

.

Vores økonomiske bundlinje: Vi
regner med at performe ca. 50 %
bedre end budgetteret. Dette
skyldes, at vi har meget godt styr
på to kundesegmenter: kulturarrangører og kommunen.

