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Hvad er FRAKs mission?
”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. Fritidsakademiet er en socialøkonomisk virksomhed, som gør
unge klar til fritidsjobs og sikrer dem en god start på voksenlivet. Vi brænder for at
skabe flere muligheder for byens unge.

Hvem fik ideen til FRAK?
Fritidsakademiet (FRAK) blev etableret af to unge projektledere med kontakt til gadens
unge. Muhammed Jarkass og Hakan Karakus havde i 2011 og 2012 etableret et givtigt
samarbejde mellem en stor gruppe af Nørrebros unge og festivalen ”Smag verden”, der
gik ud på at de unge i fællesskab løste forskellige praktiske opgaver for festivalen. Et mål
var at få de unge til at bakke op om festivalen, der foregik på indre Nørrebro, men flere
gevinster viste sig i løbet af disse to events. De unge voksede med opgaven, viste nye
sider af sig selv og bidrog til en vellykket afvikling af festivalerne. De var stolte over at
åbne deres egen bankkonto og få deres første løn, men endnu bedre var følelsen af at
knokle og føle sig nyttig.

Hvor længe har FRAK eksisteret?
FRAK startede i 2013 som et pilotprojekt støttet af Hotspot Nørrebro. Hotspot var en
kriminalpræventiv indsats på Nørrebro fra 2011-2014 som var finansieret af både
Københavns Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Erfaringerne fra samarbejdet med Hotspot var særdeles vellykkede og de gode
erfaringer førte til at FRAK i november 2015 startede en ny fireårig projektperiode op
støttet af VELUX FONDEN, hvor FRAK skal udvikle sig til en socialøkonomisk virksomhed.
I 2017 fik FRAK desuden midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond til over fire år at
udvikle en ny afdeling i FRAK kaldet “Ukrudt”, som har til formål at give unge erfaring
med grønne opgaver og hjælpe dem videre til faste fritidsjob.

Hvordan er FRAK finansieret?
FRAK er støttet af VELUX FONDEN og Københavns Kommune i en fireårig periode indtil
2019.
Ukrudt er en særlig gren af FRAK, som er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond fra
august 2017 til 2021.
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Hvad er FRAKs organisationsform?
FRAK er en forening, der er registreret som en socialøkonomisk virksomhed hos
Erhvervsstyrelsen fra august 2017.

Får de unge i FRAK løn eller er de frivillige?
De unge i FRAK får altid løn for de opgaver de løser for FRAKs kunder. Det er en vigtig
del af FRAKs ungemetode at de unge oplever en konkret økonomiske gevinst efter at
have været på job samt at de lærer de små praktiske ting, der er forbundet med at have
et job, som fx at oprette en bankkonto, at aktivere deres frikort og at læse deres
lønseddel.

Hjælper FRAK unge med at få faste fritidsjob?
Siden 2013 har FRAK fokuseret på at gøre unge gode til at arbejde og klar til et fast
fritidsjob. Dette er stadig FRAKs hovedfokus. Efter de unge har været i træning hos FRAK
sætter vi dem i kontakt med lokale aktører, der hjælper de unge med at blive brobygget
til et fast fritidsjob. I 2017 fik FRAK dog midler fra Københavns Kommune, som har
muliggjort at vi i FRAK kunne ansætte vores egne fritidsjobkonsulenter. Frem til 2019 vil
FRAK derfor også hjælpe både FRAKs egne unge samt andre københavnske unge fra
udsatte byområder med at få et fast fritidsjob.

Hvilke unge arbejder FRAK med?
Fritidsakademiet arbejder med unge fra udsatte byområder i aldersgruppen 13-17 år.
Vores unge kommer fra indre- eller ydre Nørrebro samt fra Urbanplanen og Amagerbro
på Amager, der er udsatte byområder med store sociale udfordringer. I 2017 udvider
FRAK desuden en del af vores arbejde til Nordvest og Valby. Enkelte af vores unge går i
specialskole og mange af vores unge bruger en stor del af deres hverdag på gaden samt
i ungdomsklubber og væresteder. Vi har primært fokus på og kontakt til de unge, som
er kriminalitetstruede, på kanten af samfundet eller på anden vis i en sårbar familieeller livssituation. Desuden er hovedparten af vores unge drenge og har
minoritetsbaggrund.

Hvordan kommer FRAK i kontakt med de unge?
På Nørrebro kender vi mange af de unge og ofte kontakter vi dem eller de os direkte. På
Amager har vi desuden lokale gruppeledere (unge over 18 år), der rekrutterer unge til
FRAK igennem deres netværk. Derudover har vi en række samarbejdspartnere, der
sætter os i kontakt med unge fra udsatte byområder. Vi samarbejder med bl.a. klubber,
specialskoler og boligsociale helhedsplaner.
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Hvilke priser har FRAK modtaget?
I 2015 blev vi nomineret til Den Kriminalpræventive Pris. Herudover har vi modtaget
følgende priser og donationer:
NØBU Prisen: 12.500 kr., 2016
FRAK har modtaget prisen med den begrundelse, at vi er en nyskabelse indenfor arbejdet
med at få udsatte unge fra Nørrebro tættere på arbejdsmarkedet gennem fritidsjob, men på
en måde hvor de unge indgår i et stærkt og kvalificerende fællesskab, som giver nye
muligheder.
Nørrebros Børne og Ungdomskomités (NØBU) pris uddeles hvert år til en eller flere
personer, der har gjort noget særligt for børn og unge på Nørrebro.
Finn Nørgaard Prisen: 50.000 kr., 2017
FRAK har modtaget prisen med den begrundelse, at FRAK gør et væsentligt arbejde i
forhold til at få unge på kanten af samfundet væk fra gaden og ind i meningsfulde
fællesskaber. I FRAK gøres de unge jobparate og mindst lige så vigtigt: får nogle
succesoplevelser, der kan give dem en tro på, at der findes et alternativ til det, de kommer
fra. FRAK’s arbejde er derfor både kriminalitetsforebyggende og antiradikaliserende.
Finn Nørgaard Foreningen uddeler midler til projekter og initiativer, der støtter udsatte børn
og unge.
COPENHELL donation: 34.000 kr., 2017
FRAK har modtaget en donation med den begrundelse, at vi fokuserer på at skabe
sammenhold og fællesskabsfølelse blandt udsatte unge og give dem en fremtid med flere
muligheder.
COPENHELL samler hvert år alle indtægterne fra deres gæsteliste og giver dem videre som
et samlet beløb til et initiativ, der arbejder med udsatte unge.
Rørkærfonden donation: 30.000 kr.,  2017
FRAK har modtaget en donation for vores arbejde med at gøre udsatte unge klar til et
fritidsjob.
Rørkærfonden yder støtte til humanitære opgaver af enhver art.
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