baba-koncept
baba har udviklet en social indsats for fædre, der styrker dem i deres egen farrolle og samtidig skaber resultater i
fædrenes netværk samt i lokalsamfundet. I indsatsen opkvalificeres ansatte i kommuner og boligområder til at
rekruttere frivillige fædre (baba-frivillige) til et lokalt baba-hold, som derpå gennemgår et komplet læringsforløb.
Læringsforløbet ruster fædrene til at blive mere aktivt involverede i deres børns liv og skaber positiv forandring i deres
familier, det styrker tilliden og samarbejdet mellem fædrene og lokale aktører på børneområdet, og det klæder fædrene
på til at inspirere andre fædre til ligeledes at deltage mere i deres børns liv. Indsatsen er således designet med lokal
forankring for øje – fra vi lærer den pågældende samarbejdspartner at kende og møder de baba-frivillige første gang,
til baba-holdet er blevet en selvkørende enhed i samspil med samarbejdspartneren.
Vi tilbyder to forskellige pakker til etablering af en baba-indsats:
1) Model A: Standard pakke
Indhold: grundmateriale og vejledning til gennemførelse af en baba-indsats samt opkvalificering i relationel-,
faciliterings-, frivilligheds- og forankringsfaglighed ifm rekruttering af fædre, gennemførelse af et læringsforløb og
forankring af baba-indsatsen. Yderligere er der status- og opsamlingsmøder samt fast sparring undervejs i indsatsen.
Ved indsatsens afslutning vil en baba-konsulent desuden præsentere de umiddelbare resultater og levere en mindre
evalueringsrapport.
Forudsætninger: Lokal indsigt men intet/begrænset fagligt kendskab hos samarbejdspartner til at realisere indsatsen.
Pris: 150.000 kr.
2) Model B: Udvidet pakke
Indhold: samme ydelser som i model A og dertil hjælp til rekruttering. En baba-konsulent vil besøge lokalområdet
jævnligt og være medansvarlig for processen med at informere om og rekruttere baba-frivillige til et baba-hold.
Forudsætninger: Intet/begrænset kendskab hos samarbejdspartner til at kunne realisere indsatsen samt manglende
lokal indsigt eller relationelle kompetencer i forhold til rekruttering af frivillige.
Pris: 250.000 kr.
NB For begge pakker gælder det, at samarbejdspartneren selv finansierer ansættelse af en deltidskoordinator (20 timer
pr. uge) samt udgifter forbundet med baba-holdets aktiviteter (forplejning til møderne og uddannelsen) og merchandise
(en jakke og en t-shirt ca. 1000 kr / deltager) og evt. transport til baba-konsulent undervejs i indsatsen.
Samarbejdspartnere, som har afsluttet en baba-indsats, sikrer indsatsens fortsatte forankring og kan opstarte nye
baba-hold gennem følgende:
1) Forankring (fornys årligt): Tilknytning til og betjening fra baba-sekretariatet, som sikrer, at et etableret baba-hold og
dets koordinator kan fortsætte den frivillige indsats og arbejde med adgang til opdaterede materialer, kurser til både
frivillige og koordinator(er) og support fra sekretariatet. Desuden har koordinatoren og de baba-frivillige mulighed for
at deltage i et nationalt baba-netværk samt fælles aktiviteter på tværs af de lokale baba-hold.
Pris: 50.000 kr.
2a) Opstart af nyt baba-hold (samme koordinator): Betjening som understøtter gennemførelse af en baba-indsats med
opdaterede materialer og værktøjer, adgang til det nationale netværk og fælles aktiviteter på tværs af baba-holdene
samt sekretariatsstøtte. Denne pakke er målrettet de samarbejdspartnere, som har samme medarbejder i stillingen som
koordinator og derfor ikke har lige så stort behov for opkvalificering undervejs.
Pris: 50.000 kr.
2b) Opstart af nyt baba-hold (ny koordinator): Indeholder de samme ydelser som Model A, idet en ny koordinator skal
indføres i baba-konceptet. Pakken forudsætter en eksisterende relation mellem sekretariatet og samarbejdspartner
samt en organisatorisk viden hos sidstnævnte i forhold til at igangsætte et baba-hold.
Pris: 100.000 kr.

Se oversigt over de forskellige pakker på næste side.
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