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PROJEKT 
ØSTBØRN
Du kan være med til at 
give børnene en oplevelse, 
som de aldrig vil glemme

Beredskabsforbundet har siden 1992 ar-
rangeret sommerlejre for børn fra Østeur-
opa. Et samarbejde med bystyret i den pol-
ske by Katowice har bevirket, at omkring 
120 dårligt stillede børn hver sommer kom-
mer til Danmark og oplever en anden side 
af tilværelsen. 

De polske børn bliver fordelt på fire lejre, 
der ligger spredt rundt i Danmark. Hver lejr 
er selv ansvarlig for at skabe rammerne 
for børnene, så der er brug for støtte og 
hjælpende hænder til hver lejr.

På to uger oplever børnene Danmark sam-
men med frivillige hjælpere, som gør alt for 
at give dem en sommerferie, som de aldrig 
glemmer. Det vigtigste er, at børnene kan 
vende hjem til Polen med mange positive 
oplevelser i bagagen. 

Blomstertegningen er lavet af en lille pige 
i 1994 som tak for den bedste oplevelse, 
hun nogensinde havde haft. En lille pige 
med mange sår på sjælen, der pludselig 
så den lyse side af livet.



Vi haR BRuG 
fOR diN STØTTE
Projekt Østbørn er et initiativ, der byg-
ger på frivillighed og omsorg. Projektet 
er selvfinansierende, og for at vi fortsat 
kan invitere polske børn til Danmark, 
har vi brug for hjælp fra virksomheder, 
fonde eller enkeltpersoner. 

Der er mange måder at bidrage på fx:
• Et virksomhedsbesøg
• Gaver til børnene
• Tøj
• Mad
• Økonomisk bistand til projektets 

       fortsatte beståen

Selv om åbningen mod øst har be-
virket fremgang for de østeuropæiske 
lande, så er der stadig mange, der 
lever under forhold, som vi slet ikke 
kender til i Danmark. Derfor er der 
stadig behov for, at vi tager ansvar og 
udviser omsorg og støtte.

At hjælpe andre signalerer 
ansvar og omsorg over 
for omverdenen



LEJRENE

Læs mere på www.projektostborn.dk

Frivillige hjælpere bruger hvert år to uger af deres egen 
sommerferie på at skabe en oplevelesesrig ferie for 120 
børnehjemsbørn fra Katowichområdet i Polen. De fire lejre er 
placeret i henholdsvis Hjørring, Holstebro, Kolding og Ishøj.

Betingelsen for, at lejrene kan blive en realitet, er, at vi kan 
få de mange udgifter dækket via sponsorater fra bl.a. fonde, 
organisationer eller privatpersoner. Der er mange udgifter 
i forbindelse med lejrene. Vi skal bl.a. sikre mad, forlystel-
ser, bustransport, lommepenge og andre fornødenheder. Til 
gengæld gør vi al arbejdet gratis - børnenes glæde bærer løn-
nen i sig selv.


