baba bringer
fædre på banen
babas formål er at styrke fædres deltagelse
i deres børns liv.
baba er en indsats, som er organiseret i lokale babahold. Vores målsætning er at dække hele landet.
Vores primære målgruppe er etniske minoritetsfædre.
baba er en indsats under Fonden For Socialt Ansvar.

Uddannelse

Kriminalitet

Trivsel

Unge med en deltagende far gennemfører i højere grad en uddannelse.

Unge med en deltagende far
ender i mindre grad i kriminalitet

Børn med en deltagende far
trives bedre fysisk og psykisk

Kilde: The fatherless Generation

Kilde: National Center for Fathering,

Kilde: Center for Børneliv

De 3 vigtigste resultater

Hvad er udfordringen?

Styrket farrolle:

Baggrund:

Gennem indsatsen styrker vi fædrenes farrolle og
skaber et rum for fædre til at tale om farrelaterede
problemstillinger.

Der har manglet fokus på samspillet i mellem fædre
og systemet samt fædre og børn. Det går ud over
børnene, så det gør vi noget ved.

Tillidsopbygning:
Gennem vores dokumenterede dialogmetode op
bygger vi tillid mellem fædre og systemet, så der
opstår nye muligheder for samarbejde mellem
fædre og systemet.

Peer2peer:
De frivillige fædre inspirerer andre fædre til deltagelse
i deres børns liv. Et baba-hold når ud til mere end 200
fædre. Tallet stiger efter forløbets afslutning.
Kilde: Center For Boligsocial Udvikling

Fædre

MANGLENDE
SAMSPIL

Mistillid til systemet

Mistillid til især etniske
minoritetsfædre

Manglende indsigt i
(tillid til egen viden om)
børns behov
Manglende rum/
kultur til at snakke om
far-dilemmaer

Systemet

Manglende kompetence til
at anerkende og anvende
fædres ressourcer

Barnet

Manglende samarbejde
på tværs af systemet

Kilde: Forundersøgelse blandt ca. 1300 fædre og systemaktører

baba-indsatsen ...
er et lokalt forankret forløb, der bringer fædres,
systemets og lokalsamfundets ressourcer i spil.

baba styrker fædres deltagelse og skaber nye
samarbejdsmuligheder mellem fædre, systemet
og lokalsamfundet.

1. Opstart
Kontrakt. Rolle- og ansvarsfordeling.
Oplæring i babas metoder.

baba-forløbet er udviklet i samarbejde med fædre og fagpersoner. Gennem forløbet opbygger fædrene et stærkt
fællesskab, hvor de arbejder med forandring i egen farrolle,
i familien, hos fædre i deres netværk og i lokalsamfundet.
Fagpersoner fra lokalområdet inviteres ind i fællesskabet,
hvor der sættes fokus på børns behov og samarbejds
dilemmaer, som italesættes og løses – til gavn for børnene.

2. Rekrutteringsfase (ca. 3 mdr.)
Rekruttering af fædre og lokale aktører
(gæster). Etablering af lokal advisory board.

3. Læringsforløbet (ca. 6 mdr.)
Forløbet afvikles. 1 opstartsdag, 8 hele
lørdage, samt afslutningsceremoni.
Løbende evaluering.

“

Han har mere tid til os og han henter os
fra skole og giver ikke skæld ud mere, men
snakker om tingene og laver aftaler

4. Forankringsfase (ca. 3 mdr.)

“

Fædrene fortsætter med at skabe
forandring hos sig selv, andre fædre
og bygger tillid til systemet.

JA SMIN 10 Å R , D AT T E R T IL F R I V IL L IG I B A B A

Vi bygger bro
BABA VISIONEN

ALLE FÆDRE ER
DELTAGENDE I DERES
BØRNS LIV

Vi vender den klassiske dialog på hovedet,
så alles ressourcer sættes i spil.

Sundhedsplejerske Vuggestueleder

Børnehaveleder

Boligsocial chef

Et hold af baba-
frivillige fædre

Kontakt os for mere info
Asim Latif, chef: 51 40 96 18
Asger Toft Johannsen, konsulent: 40 11 73 18
E-mail: baba@socialtansvar.dk
Website: www.baba.dk

Andre aktører

Ind- og udskolingsleder

Socialforvaltning

SSP

