Læs for Livet og Danske Forlags
samarbejde for samfundsengagement
Inspirationskatalog

Om Læs for Livet
Læs for Livet indretter gratis og skræddersyede biblioteker på hjem og døgninstitutioner, hvor
udsatte børn og unge opholder sig. Ofte kommer udsatte og anbragte børn fra bogløse hjem med
sprog- og vidensfattigdom og møder heller ikke bøger på de institutioner, de bliver flyttet til. Det
arbejder Læs for Livet på at ændre. Vi ser bøger og læsning som et vigtigt omsorgstilbud til
udsatte børn og unge med kraft til at skabe markant social forandring.
Siden juli 2012 har Læs for Livet doneret biblioteker til 90 institutioner. Over 75 000 gode bøger har
fundet vej til mindst 2000 udsatte børn og unge i Danmark og i Grønland.
Læs for Livet er nu en etableret organisation, som i 2015 fik doneret 6 millioner kr. af Egmont
Fonden. Vi har derfor mulighed for at forstærke vores indsats til et større og mere professionelt
niveau. Samtidig har vi brug for støtte til arbejdet i en ny skala. De danske forlag er oplagte
samarbejdspartnere.

Samarbejdets formål og værdi for forlagene
Med inspirationskataloget vil vi gøre det nemt for forlagene at gøre en forskel i samfundet og
samtidig styrke branchens og forlagenes profiler og salg.


Skabe frisk ny branding af litteraturen som social forandringskraft



Give forlagene mulighed for at engagere sig aktivt i arbejdet med de børn og unge, som
bliver nye læsere og dermed fremtidige kunder



Minde både forlagsmedarbejdere og kunder om, at forlagsbranchen har en særlig rolle at
spille i vores samfund



Profilere forlagene som socialt engagerede.

Samarbejdets ønskede resultat for Læs for Livet og de udsatte børn og unge
At forbedre kvalitet og målretning af de donerede biblioteker gennem:
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gode bogdonationer



forlagenes litterære ekspertise



økonomisk støtte til organisationens drift og udvikling



at give udsatte børn og unge mulighed for at møde rollemodeller blandt forfattere,
forlagsmedarbejdere og andre relevante kulturpersoner



at give Læs for Livet større synlighed i den offentlige debat og større politisk indflydelse i
offentlige og faglige kredse.

Inspirationskatalog
Nedenstående forslag er målrettet forlagene, men den enkelte forlagsmedarbejder kan også
bidrage, hvis et forlag ikke deltager i kampagnen. Forslag til medarbejdere findes sidst i kataloget.
Bogdonationer
Læs for Livets hjerte er bøgerne. Derfor er bogdonationer rigtig vigtige, og de udsatte børn og
unge sætter særligt pris på nye, lækre bøger.
Sådan kan forlagene bidrage:


Donationsaftaler om et årligt antal bøger, lagerrester el. lign.



Et antal af hver ny relevant titel doneres til Læs for Livet (bredt udvalg til 0-23-årige)



En lageroprydningsaftale om, at Læs for Livet bliver tilbudt titler med relevans og aktualitet
for de udsatte børn og unge inden makulering



Løbende, fleksibel hjælp med donation af bestemte titler, når der kommer særlige ønsker
fra de udsatte børn og unge, vi har været ude at besøge



Udpegning af faste Læs for Livet-kontaktpersoner på forlagene.

Formidling til målgrupperne
En stor del af Læs for Livets arbejde er formidling af litteratur og af vores arbejde til forskellige
grupper. Socialpædagoger og de udsatte børn og unge er særligt vigtige målgrupper. Men
almindelige boglæsere er også meget betydningsfulde at nå, da de donerer mange bøger og
hjælper med at øge kendskabet til Læs for Livet fx på sociale medier og via mund-til-mund.
Sådan kan forlagene bidrage:
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Arrangere events sammen med Læs for Livet, fx hvor udsatte børn og unge møder
kulturrollemodeller og inkluderes i kultur- og litteraturlivet, eller events med
forfatteroptræden eller lignende



Arrangere særlige bogdage eller læringsfestivaler i fællesskab med Læs for Livet med særlig
fokus på udsatte børn og unges behov og interesser. Her kan målgrupper være fx
socialpædagoger eller plejefamilier



Bakke op om Læs for livets arbejde for deltagelse i skolemesser og læringsfestivaler



Øge viden, bevidsthed og engagement omkring Læs for Livet og forlagets CSR-politik ved
at købe et foredrag eller et oplæg af stifter og leder Rachel Röst til et
personalearrangement eller lignende



Donere en messestand til Læs for Livet, så vi kan deltage på relevante bogmesser som
BogForum, Skolemesser/Læringsfestivaler, Krimimessen, Copenhagen Comics og lignende.
Alternativt hjælpe Læs for Livet med at forhandle med messearrangørerne omkring
sponsering af en stand.

Direkte eller facilitering af økonomisk støtte
For at Læs for Livet kan fortsætte sin udvikling og skabe landsdækkende social forandring, har
vi brug for økonomiske midler til vores arbejde. Det kræver penge at betale husleje, drive et
sekretariat, sende til bibliotekerne og indgå længerevarende samarbejder med institutionerne
og deres udsatte børn og unge. Derfor er økonomisk støtte og/eller hjælp til indsamlinger
meget vigtige for os.
Sådan kan forlagene bidrage:


Virksomhedsstøttemedlemskab:
1-10 medarbejdere 2.500 kr./år
10-50 medarbejdere 5.000 kr. /år
50 + medarbejdere 15.000 kr./år



Samarbejde med Læs for Livet omkring fundraising-events



Give webshop-kunden mulighed for at donere til Læs for Livet i forbindelse med køb fra
indkøbskurven



Donere et beløb per solgt bog evt. af en bestemt titel eller i en særlig kampagne til Læs for
Livet



Sælge Læs for Livet-merchandise i forlagets webshops og bogklubber og donere
overskuddet til Læs for Livet. Fx Jewelry For A Good Cause’s boghalskæde, der sælges til
fordel for Læs for Livet fra august 2016, og/eller et Læs for Livet-bognet.
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Særudgivelser
I samtaler med udsatte børn og unge møder Læs for Livet ofte behov for litteratur, som er
svære at dække. Forlagene kan bidrage ved at skabe udgivelser målrettet mod disse behov.
Læs for livet har fx mødt behov for:


En kort ungdomsbog til Grønland



En digtsamling målrettet udsatte unge



En bog om seksualitet til unge med meget tidlig debut (typisk problem med mange
uønskede graviditeter til følge lige nu).

Der vil løbende blive afdækket lignende behov, der evt. i fællesskab kunne søges støtte til fra
andre aktører såsom fonde eller Kulturministeriet.
Støtte fra dig som forlagsmedarbejder
Den enkelte forlagsmedarbejder kan også bidrage, selvom forlaget ikke indgår i et samarbejde
med Læs for Livet.


Give et ”Like” på Læs for Livets Facebook-side og blive løbende orienteret om, hvor man
kan hjælpe



Følge Læs for Livet på Instagram



Melde sig ind i Læs for Livet ved at købe et støttemedlemsskab for 250 kr. om året



Lave sin egen bogindsamling til Læs for Livet blandt kolleger, venner og familie



Melde sig som frivillig hos Læs for Livet.

Kunne du tænke dig at samarbejde med Læs for Livet?
Så kontakt Rachel Röst rachelrost@outlook.com tlf. +45 61 72 73 05
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