


FISKEN I TAL – ÅRET DER GIK

Vi har afholdt 909 individuelle vejledningssamtaler med unge 
fordelt over alle FISKENs indsatser.

FISKEN har formidlet 161 fritidsjob til unge. (Det svarer til, at 
65% af de unge i fritidsjobindsatsen fik job i 2021).

249 unikke unge har fået hjælp til jobsøgningen.

Vi har afholdt 65 fritidsjob- og uddannelsesarrangementer for 
mere end 600 unge på skoler og ungdomsklubber.

FISKEN har holdt 122 vejledninger om uddannelse og praktik.

70 unge fået hjælp til at søge om enten opholdstilladelse eller 
statsborgerskab.

40 vejledningsforløb har omhandlet opholdstilladelse, herunder 
Brexit, 18 forløb har omhandlet statsborgerskab og to forløb har 
omhandlet udvisning. 

FISKENs værested har haft 575 ungebesøg. 

79% af foreningens samlede personale er frivillige medarbejdere.

FISKENs frivillige bruger 2805 timer om året på at gøre en 
forskel for FISKENs unge. Det svarer til 117 dage årligt.



NYE TIDER OG NYE INDSATSER
Året 2021 i FISKEN var et år præget af store, positive 
forandringer og fortsatte pandemiske udfordringer. 

Efter bedste evne udvidede og tilpassede vi atter 
vores indsatser, så vi kunne danse rundt om corona 
og fastholde tilbuddene til de unge. De unge holdt 
heldigvis fast i foreningen, og vi har derfor hjulpet, 
vejledt og hygget med over 400 unikke unge. De unge 
i FISKEN opsøger os frivilligt og kommer fra nær og 
fjern. Størstedelen kommer fra København og omegn-
skommunerne, men i 2021 vejledte vi også unge fra 
bl.a. Sønderjylland, Randers og Odense. Samlet har 
vi hjulpet unge fra 25 kommuner i løbet af det for-
gangne år. 

I 2021 skruede vi også op for vores udgående akti-
viteter. Vi har derfor afholdt oplæg og workshops om 
fritidsjob, uddannelse, værested, statsborgerskab og 
demokrati på mere end 40 folkeskoler, ungdomsud-
dannelser, ungdomsklubber og boligsociale projekter. 

Efter et forår præget af coronanedlukning blev 
de grå tider vendt til glæde efter sommerferien.  
I august kunne FISKEN åbne dørene for vores unge i 
nyistandsatte og moderne lokaler i Ingerslevsgade på 
Vesterbro. Over to dage holdt vi åbent hus, og det gav 
liv og glade dage med masser af besøg af unge, samar-
bejdspartnere, politikere, fonde, frivillige og venner af 

huset. Vi kunne ikke forestille os et bedre startskud på 
et nyt kapitel for foreningen.  

Sensommeren bød på flere gode nyheder for vores 
FISK. I anledningen af Simon Spies 100 års fødsels-
dag donerede Spies Fonden 250.000 kr. til FISKEN. 
Vi modtog stolt donationen med ordene om, at Simon 
Spies havde billiget FISKENs indsats, hvis han havde 
levet. 

Samtidig bevilgede Lauritzen Fonden og Det Obel-
ske Familiefond støtte til et treårigt mentorprojekt, så 
vi i de kommende år kan tilbyde unge en støttende 
hånd på ungdomslivets til tider brogede vej. 

På trods af tre måneders reel nedlukning af FI-
SKEN, nåede vi næsten vores mål. Det er vi stolte af! 

I vores årsberetning kan du læse mere om året, der 
er gået i FISKEN. Her kan du møde FISKENs unge, 
vores frivillige medarbejdere og blive klogere på vores 
indsatser og resultater. 

 
Vi håber, at I finder årets beretning relevant og ved-
kommende. God læselyst.

Ena Juhl
Leder af foreningen FISKEN 



FISKENS UVURDERLIGE UNGE

Samtale med ung kvinde 20 år, født i Danmark Samtale med ung kvinde 20 år, født i Danmark 
og som er fast bruger i FISKENs værested.og som er fast bruger i FISKENs værested.

Hvor kender du FISKEN fra?
Fra min skole. Der hang en plakat om, at der var Pige-
klub i FISKEN. Så prøvede jeg det.

Hvad bruger du FISKEN til? Hvad er grunden til at 
du kommer her?
Den ene grund er, at jeg gerne vil prøve at få nye ven-
ner. Den anden grund er, at jeg bare ikke vil hjem.

Hvad laver du ellers til dagligt?
Jeg går i skole på FGU, og derhjemme vil jeg normalt 
sidde med min IPad og læse Manga. Ellers sidder jeg 
og ser film med min mor.

Er det svært at være ung?
Jeg synes det er svært, fordi jeg ikke har haft en god 
barndom, så når jeg møder folk, og de spørger ind til 
min barndom, så bliver jeg så ked af det. Og når man 
har kærlighedsproblemer, så ved man heller ikke, hvad 
man så skal gøre. Mange har det også svært ved at tale 

med deres forældre. Det er også svært at få nye venner, 
og det tror jeg også, at de fleste mener.

Snak med ung mand, født i Irak, på 22 år. Han Snak med ung mand, født i Irak, på 22 år. Han 
kom til Danmark for 5 år siden og bruger FIS-kom til Danmark for 5 år siden og bruger FIS-
KENs fritidsjobindsats og uddannelsesindsats.KENs fritidsjobindsats og uddannelsesindsats.  
Hvor kender du FISKEN fra?
Min lærer på min gamle skole fortalte om FISKEN, 
og jeg fik så tid hos jer og fik hjælp til at skrive en an-
søgning og finde stillinger. Jeg har fået fire jobs gen-
nem jer - to job på et plejehjem og to i et supermarked.

Hvad bruger du FISKEN til?
FISKEN hjælper med alt, hvad man har brug for 
hjælp til. Både uddannelse, fritidsjob og sociale ak-
tiviteter. FISKEN passer godt til unge mennesker, 
fordi I hjælper med at planlægge fremtiden og hjælper 
mig med, hvad jeg skal gøre for at opnå mine mål. 
Lige nu får jeg hjælp til at komme ind på pædagog-
uddannelsen.

Hvad laver du til daglig?
Jeg arbejder fuldtid på et plejehjem og læser HF en-
keltfag ved siden af. Til sommer er jeg færdig med HF, 
og så håber jeg, at jeg kan starte pædagoguddannelsen 
bagefter.

Hvad drømmer du om?
Jeg drømmer om at blive pædagog og arbejde med 
mennesker. At holde mig aktiv og lave nogle sjove ting 
i min fritid - at spille musik, dyrke sport og være fri-
villig. Jeg vil gerne have en aktiv fritid ved siden af 
mit arbejde.

Hvad synes du er svært ved at være ung?
At alting er nyt. Uddannelse for eksempel. Hvad skal 
jeg læse til, og hvad er jeg god til. Man har ikke så 
mange erfaringer, når man er ung. Derfor er det godt 
at snakke med nogen der har styr på det – for eksem-
pel hvilken uddannelse ville jeg være god til, og hvad 
kan jeg se mig selv som i fremtiden. FISKEN viser 
unge vejen, så man ved, hvad man skal gøre. Det 
er godt at unge har FISKEN, så vi kan få hjælp til 
uddannelse og job.

I FISKEN har vi nogle helt unikke unge. Selvom vores gruppe af unge er 
mangfoldig og de kommer med mange forskellige baggrunde, har de én ting 
til fælles… De har alle haft modet til at komme forbi FISKEN og høre mere om 

vores tilbud. Her kan du møde 3 af dem.



Samtale med ung kvinde på 20 år, født i Pakis-Samtale med ung kvinde på 20 år, født i Pakis-
tan. Kom til Danmark som 11-årig. Hun har fået tan. Kom til Danmark som 11-årig. Hun har fået 
hjælp til at søge permanent opholdstilladelse hjælp til at søge permanent opholdstilladelse 
og statsborgerskab i FISKEN.og statsborgerskab i FISKEN.

Hvor kender du FISKEN fra?
Jeg skulle have hjælp til at få et dansk pas, og så talte jeg 
med nogle organisationer på Nørrebro og bekendte som 
foreslog FISKEN, fordi I kan hjælpe unge mennesker.

Hvad bruger du FISKEN til?
Jeg har fået utrolig meget hjælp af Azra, hun er fan-
tastisk. (projektmedarbejder i FISKEN som hjælper 
med opholdstilladelse og statsborgerskab). Mine sø-
skende og jeg har fået hjælp til at få permanent op-
holdstilladelse, og Azra har også hjulpet mig til at 
forberede mig på indfødsretstesten, så jeg kan få et 
dansk pas. Desværre har jeg dumpet to gange, da de 
har lavet reglerne om. Sidste gang havde jeg 32 rigtige 
svar, men man skal have 36 rigtige ud af 46 spørgsmål 
for at bestå. Jeg håber at jeg består næste gang - jeg 
giver det én til chance, for det er også dyrt. Men jeg 
synes det er meget svært at læse op på indfødsretste-
sten, når jeg er alene. Hvis jeg dumper igen, må jeg 
flytte til Sverige, for der får man pas, når man har 
boet der i fem år. De har ikke så mange regler som 
i Danmark. Mine to mindre søskende har også fået 

Nogle gange synes jeg det 
er svært, når man ikke ken-
der til reglerne i Danmark. 
For eksempel når man får 
brev eller lignende, så er 
det godt at have en mentor, 
der kan hjælpe.

hjælp til at skrive en ansøgning i FISKEN, så de kan 
få et fritidsjob.

Hvad laver du til daglig?
Jeg bor sammen med min mor og mine fire søstre. Jeg 
læser til social- og sundhedsassistent på SOSU H, og 
jeg er snart færdig. Jeg bruger ellers min fritid med 
min familie og venner. Min mor kan ikke tale dansk, 
så jeg hjælper hende, når hun skal til lægen, offentlige 
myndigheder osv. Jeg hjælper hende også med hendes 
skolegang, da hun meget gerne vil lære dansk, men 
hun har meget svært ved det, og hun har heller ikke 
gået i skole i Pakistan. Derudover er jeg forlovet med 
en mand som bor i Pakistan.

Hvad drømmer du om?
Jeg drømmer om at bestå indfødsretsprøven og få 
dansk statsborgerskab. Det vil betyde, at jeg føler mig 
mere sikker, hvis der sker noget med mig, for eksem-
pel kan jeg ikke blive smidt ud ad landet, hvis jeg har 
dansk pas. Og når jeg skal ud og rejse, til lande uden 
for EU, f.eks. Tyrkiet og Pakistan, skal jeg have vi-
sum. Og hvis der sker mig et eller andet, så ved jeg, at 
jeg kan få hjælp fra Danmark, hvis jeg har dansk pas. 
Jeg drømmer også om at læse videre til socialrådgiver, 
og så kan jeg arbejde som social- og sundhedshjælper 
imens. Og så er mit mål at købe en lejlighed, for det er 
så supersvært at få en lejlighed ellers.

Hvad synes du er svært ved at være ung?
Nogle gange synes jeg det er svært, når man ikke ken-
der til reglerne i Danmark. For eksempel når man får 
brev eller lignende, så er det godt at have en mentor, 
der kan hjælpe. Jeg skal jo være alt derhjemme; advo-
kat og lignende, da jeg skal tjekke min mors e-Boks og 
være med til lægesamtaler og skolesamtaler. Men hvis 
jeg har nogen problemer, også med min mor, der ikke 
har noget job p.t., så fortæller Azra mig, hvem jeg kan 
ringe og skrive til, så jeg kan hjælpe min mor, selvom 
FISKEN ellers kun hjælper unge.



Gang på gang glimrer unge ved deres fravær, når Danmark skal til valg. Det ville FISKEN 
råde bod på forud for kommunalvalget i november. FISKEN inviterede derfor til politisk 

ungefestival for at gøre unge og kommunalpolitikere klogere på hinanden. Gennem en hel 
dag på Christiansborg debatterede, reflekterede og argumenterede de unge sig igennem 
politiske workshops, quizzer og holdningsøvelser om kommunalpolitik. Her satte de ord 

på deres hverdag, fremtidsdrømme og ikke mindst de udfordringer, de oplever som unge i 
dagens Danmark. Læs og bliv klogere på de unges liv her.

DA DE UNGE TOG ORDET 
PÅ CHRISTIANSBORG

TEMAER, DER FYLDER MEST I 
UNGDOMSLIVET

SKOLE OG UDDANNELSE

KÆRLIGHED

VENNER

FAMILIE
ARBEJDE

PENGE/
ØKONOMI

SEX

FREMTIDEN

KØREKORT

HASH

AKTIVISME

UDSEENDE

FRITID

TRANSPORT



AT FÅ  EN UDDANNELSE

AT HAVE GOD ØKONOMI

AT FÅ STATSBORGERSKAB ELLER PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE I DANMARK

LEGALISERING AF HASH

GRØNNERE OMSTILLING

BOLIG

AT KUNNE HJÆLPE ANDRE

AT KOMME  PÅ HØJSKOLE

AT FÅ ET JOB

FREMTIDSDRØMME

UDFORDRINGER IFT. AT OPNÅ SINE FREMTIDSDRØMME

AT GENNEMFØRE ELLER BLIVE OPTAGET PÅ UDDANNELSE ELLER SKOLE

BOLIG

OPHOLDSTILLADELSE/STATSBORGERSKAB

UDDANNELSESKRAV OG HØJE GENNEMSNIT

PENGE/ØKONOMI

PSYKISKE UDFORDRINGER/ORD- OG TALBLINDHED

TVIVL OM HVAD MAN VIL

FRYGT FOR AT ENDE ET STED, HVOR MAN IKKE KENDER SIG SELV

MANGLENDE NETVÆRK

DÅRLIGE ARBEJDSVILKÅR

FAMILIE

HØJE KRAV FRA OMVERDENEN

JOB

AT FÅ DANSK 
STATSBORGERSKAB OG 
PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE

UDDANNELSE/SKOLE

AT FINDE EN BOLIG

KÆRLIGHED

PENGE/ØKONOMI

FAMILIE

ENSOMHED

FORVENTNINGER 
FRA OMVERDENEN

PSYKISK 
SÅRBARHED/

SYGDOM

ALKOHOL 
OG HASH

RYGNING

FREMTIDSBEKYMRINGER

JOB SOCIALE 
MEDIER

VENSKAB

DYR TRANSPORT

INTEGRATION

CORONA

AT LÆRE DANSK

SVÆRE TING VED UNGDOMSLIVET



FISKENS  
FANTASTISKE FRIVILLIGE

I FISKEN er der 28 frivillige der hver dag arbejder for at skabe de bedste ram-
mer for de unge som bruger FISKENs forskellige tilbud. De frivillige løfter et 

stort og vigtigt stykke arbejde både i vores værested, fritidsjobindsats, vores 
mentorordning og vores praktik- og uddannelsesindsats. Uden vores fantas-

tiske frivillige ville FISKEN slet ikke være det samme. 

Charlotte 49 år, har været frivillig i FISKEN et 
halvt år og arbejder som receptionist.
Jeg har valgt at være frivillig i Fisken for at gøre en 
forskel for et andet menneske. Jeg kan selv huske de 
mennesker der har gjort en forskel i mit liv og dem er 
jeg giga taknemmelig for. Vi lever i et overskudssam-
fund og vi skal sgu være bedre til at tage hånd om 
hinanden, også uden at få en medalje for det. Jeg hå-
ber også at kunne inspirere andre til at gøre en forskel.

Jeg er nysgerrig på mennesker og jeg får energi af 
at bidrage som det lyttende element, også selvom det 
nogle gange er tunge samtaler. Det gør noget godt for 
ens rummelighed. 

Jeg er god til at sætte mig i de unges sted, jeg forstår 
mange af deres frustrationer og jeg kender følelsen af 
at føle sig malplaceret. Jeg kan godt lide menneskers 

forskellighed, men jeg er nok typen der lader de unge 
komme til mig først. Derefter kan jeg godt spørge ir-
riterende meget ind, ha ha… men Jeg går ind i relati-
oner åben og lyttende, helt uden forventninger. Nogle 
gange når de unge står på kanten af kløften og har 
brug for modet til at hoppe over på den anden side, for 
at komme videre og udvikle sig, kan jeg prøve at være 
den støttende hånd.

Jeg har været overrasket over, hvor hurtigt de unge 
viser en tillid og fortæller deres historie. Man bliver jo 
altid overrasket når man har med mennesker at gøre. 
Så er alting lidt uforudsigeligt. Og når jeg kommer 
hjem efter en dag i Fisken, kan jeg se mig selv i spejlet 
og tænke at jeg har gjort en forskel. Altså i stedet for 
at sidde derhjemme og se noget fuldstændig ligegyldig 
i fjernsynet. 

Poul 70 år, frivillig i FISKEN i 4 år 
og pensioneret skolelærer
Det var min tidligere kollega der spurgte, om det ikke 
var noget for mig at blive frivillig i fritidsjobindsatsen. 
Og det ville jeg da gerne bruge en eftermiddag om 
ugen på. De sidste 25 år af min lærerliv arbejdede jeg 
primært med de store børn i 10.klasse. Det synes jeg 
passer rigtig godt til det jeg laver her i FISKEN. Det 
er jo en lignende målgruppe.

Jeg synes jo nærmest det er min pligt som nogenlun-
de raskt og fornuftigt menneske at forsøge at hjælpe 
andre. Og min passion har altid været arbejdet med 
unge mennesker. Hernede møder jeg mange forskelli-
ge unge, med meget forskellige baggrunde og udfor-
dringer. Men jeg tror på, at FISKEN gør en forskel for 
de unge, lige meget hvilket tilbyd de benytter. 

Jeg synes det er fedt at hjælpe andre og det er jo altid 
spændende at møde et nyt ungt menneske. Man får 
kendskab til nogle nye miljøer. Og så er der selvfølge-
lig de ansatte, de andre frivillige og jeg har kun mødt 
søde og dygtige praktikanter hernede. Frivilligarran-



Jeg er nysgerrig på 
mennesker og jeg får 
energi af at bidrage som 
det lyttende element, 
også selvom det nogle 
gange er tunge samtaler. 
Det gør noget godt for 
ens rummelighed. 

gementerne er jo også med til, at det er skægt at være 
frivillig i FISKEN.

At være frivillig er også med til at holde én ung, frisk 
og i gang. Nogle af de unge er jo helt lamslåede, når de 
kommer til et møde med en gammel mand som mig. 
Men de finder jo hurtigt ud af, at jeg bare er et menne-
ske som rigtig gerne vil hjælpe dem. Og så bliver de ofte 
imponerede over at man gider, sådan helt uden at få løn. 
 
Søren 35 år, frivillig i FISKEN i 2 år 
og teknisk designer
Jeg savnede et eller andet fornuftigt og give mig til, 
altså at gøre noget nyttigt… Så var der en veninde der 
fortalte mig om FISKEN. Hun fortalte at det skulle 
være rigtig hyggeligt. Så fremfor at sidde derhjemme 
og se serier, kunne der komme noget mening i hverda-
gen, ved at gøre noget godt for andre. 

Jeg kunne i den grad godt selv have brugt sådan et 
sted, da jeg var i den alder. Så jeg kan se det fra dét 
perspektiv, at det er rart at have nogle fornuftige voks-
ne at snakke med. Det vil jeg gerne bidrage til. Det 
er jo vigtigt at de unge ser mange forskellige måder 
at være voksen på. Noget af det jeg ofte får ros for, er 
at jeg er god til at aflæse andre, meget empatisk og en 
god lytter. Det er jo guld værd hernede. 

Nogle af de unge der kommer ind ad døren, er lidt 
nervøse. De har måske læst om FISKEN på vores 
hjemmeside, eller hørt om os et eller andet sted. Og så 
kommer de ind ad døren til et rum fyldt med menne-
sker og det kan godt være lidt intimiderende. Der er 
det ret vigtigt, at man tager godt imod de unge. Det 
er et stort skridt de har taget ved at møde op hernede. 
Det er jo virkelig et godt sted her i FISKEN. De unge 
skal bare kende til det. 

Selvom der er fokus på de unge, er det også vigtigt 
med det sociale mellem de frivillige. Det plejer at være 
rigtig hyggeligt til de forskellige arrangementer. Det er jo 
nogle rigtig søde mennesker der er frivillige i FISKEN. 



FISKENS FORSKELLIGE  
TILBUD

FISKEN er et gratis tilbud for alle unge i alderen 
13-24 år. Hos os har de unge mulighed for at delta-
ge i sociale aktiviteter, indgå i et mentorforløb og få 
hjælp til at søge fritidsjob, praktik og uddannelse. Vi 
tilbyder også hjælp til dem der vil søge statsborger-
skab eller opholdstilladelse.

I Værestedet kan alle unge deltage gratis i fællesspis-
ning, aktiviteter og ture ud af huset. Der tilbydes også 
lektiehjælp og hjælp til udfordringer i hverdagen.

I vores Fritidsjobindsats tilbyder vi vejledning om 
jobsøgning. Dvs. hjælp til at finde ledige stillinger, 
skrive en god jobansøgning, forberede den gode job-
samtale og få styr på regler og rettigheder.

De unge kan også få vejledning og hjælp til uddannel-
se og praktik. Vi kan hjælpe med at finde den rigtige 
uddannelse, sende ansøgningen og søge praktikpladser.

Med en Mentor gennem FISKEN kan de unge tage 
det første skridt mod at nå deres mål i fremtiden. En 
voksen mentor kan bl.a. hjælpe med at søge eller blive 
fastholdt i uddannelse eller job. Og at blive støttet og 
motiveret i svære situationer.

FISKEN tilbyder også vejledning og sparring om 
statsborgerskab og opholdstilladelse. Vi kan 
hjælpe med at forstå ansøgningsprocesserne, gen-
nemgå krav og betingelser og skabe overblik over 
deadlines og dokumenter.



TAK TIL VORES  
SAMARBEJDSPARTNERE

STØTTEMIDLER

Den AP Møllerske Støttefond
Tuborg Fonden
Augustinus Fonden
Tryg Fonden
Københavns Kommune
Socialstyrelsen
Simon Spies Fonden
Fonden af 20. december
Sct. Matthæus Kirken
Metro-Schrøder-Fonden
Logen Syvstjernen
Asta & Jul P. Justesens Fond
Louis Petersens Legat
Jubilæumsfonden af 12. august 1973
Lisenor
Christiansborg
Socialrådgiveruddannelsen
SSP
Vesterbro Politi
Ungdommens røde kors
Head Space
STU Brønshøj
International Mentorship og Sten Lundager
Abdel Aziz Mahmoud og Casper Kierkegaard 
Netra Sommer
Menneskebiblioteket

Black Top Team Jylland
Den Blå Planet
SFG.dk
Bydelsmødrene
Klub Porten 
JKU  
Salling Group 
Hindegade Skole 
Vesterbro Ungdomsgård 
Borgerretshjælpen 
Københavns Ungdomsskole 
Institut for Menneskerettigheder 
Mentor International 
Erhvervsskolernes Elevorganisation
Ungdomsskolen i Hindegade 
Ungdomsskolen på Hovmestervej
FGU Hovedstaden 
FGU Nordsjælland 
Dansk Håndværk 
E-vejledningen i Børne- og undervisningsministeriet 
UU-vejledningen i København
SOSU H 
Den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter 
Fritidscenter Ydre Valby
Den bemandede aktivitetsplads Kulværket 
Kulbaneparkens Venner

PRIVATE FONDE 52%

KOMMUNALE MIDLER 40%

STATSLIGE MIDLER 8%

PRIVATE DONATIONER 0,5%

SALG AF YDELSER 0,3%



KONTAKT

Når du støtter FISKEN er du med til at hjælpe unge i udsatte 
positioner. Du støtter vores arbejde med at brobygge flere 

unge til samfundet og indgå i sunde fællesskaber.

Vi er meget taknemmelige for at modtage økonomisk støtte, 
og hvis du ønsker at give et bidrag, så kan du gøre det via 

vores MobilePay +45 49060

STØT FISKENS ARBEJDE

Foreningen FISKEN
Ingerslevsgade 108 
1705 København V

Telefon: 31 64 48 99 
Mail: info@fisken.org 

CVR nummer: 29 14 50 67


