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Rejse til projektland 

Undersøgelser viser, at mere end otte ud af ti danskere har en forventning om, at virksomheder tager socialt an-
svar. Hvert år går mere end 700 danske virksomheder sammen for at løfte det ansvar og gøre en forskel. I 2021 
samler vi ind til coronakrisens børn. Dér hvor nøden før var stor, er den nu ekstrem. Konsekvenserne er fatale for 
verdens mest udsatte, og ofte bliver de mindste, de største ofre. Med projekter i 13 lande på tværs af tre konti-
nenter, skaber vi håb. Vi hjælper dér, hvor behovet er størst. Vi sikrer, at børnene får adgang til rent vand; at de 
kommer i skole, får beskyttelse og lægehjælp. Vær med, når hele Danmark samler ind i den gode sags tjeneste. 
Tilmeld jer nu på danmarksindsamling.dk/virksomheder

VÆR MED, NÅR DANSK ERHVERVSLIV VISER SIT STORE HJERTE 
DANMARKS INDSAMLING LØRDAG DEN 6. FEBRUAR PÅ DR1

TV-SHOW*

L I L LE  LAND, STORT HJERTE

Hjælp coronakrisens børn

DET KAN PENGENE 
BL.A. BRUGES TIL:

Dansk Folkehjælp kan give 
et toilet til 66 skoleklasser 

i Tanzania

DRC Dansk Flygtningehjælp kan 
lære 10.000 børn hvordan de 

undgår ulykker med landminer

Red Barnet kan opbygge en midler - 
tidig skole til 300 flygtningebørn, 

så de kan fortsætte undervisningen

Folkekirkens Nødhjælp kan 
give 1.500 flygtninge 

i Kenya en køkkenhave

Læger uden Grænser kan give læge- 
hjælp og medicinske katastrofekit til  
100.000 mennesker i akut nød i 3 mdr.

Det kan 10.000 bruges til Det kan 50.000 bruges til Det kan 100.000 kr bruges til Det kan 250.000 bruges til Det kan 500.000 bruges til

**Aflyst på grund af COVID-19

*Indhold i TV-showet er underlagt DRs redaktionelle vur dering, og DR beslutter, hvilke donationer 
der redaktionelt behandles i showet. Store donationer er typisk interessante at fremhæve. Det 
kan for eksempel være et forproduceret indslag fra en aktivitet i relation til donationen eller 
samarbej det, eller et indslag fra et besøg ude i verden – eller anden form for redaktionel omtale.



Eksempler på helsidesannoncer i Børsen og JP Erhverv Logo-animation på Børsen.dk

DANSK ERHVERVSLIV VISTE SIT STORE HJERTE
Danske virksomheder har sammen med DR, Danmarks 12 største humanitære

organisationer og resten af Danmark samlet ind til børn på fl ugt.
Tak for alle jeres bidrag. 

Sammen tager vi ansvar for at skabe muligheder og håb.
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VÆR MED, NÅR DANSK ERHVERVSLIV VISER SIT STORE HJERTE
84 % af danskerne mener, at virksomhederne skal være med til 
at sikre en bæredygtig udvikling. Årets Danmarks Indsamling er 
en oplagt mulighed for at løfte det ansvar. Med 12 projekter i 12 

lande skaber vi håb for børn på flugt. Vi sikrer dem uddannelse, 
beskyttelse og lægehjælp. Din virksomhed kan gøre en forskel. 
Tilmeld jer nu på danmarksindsamling.dk/virksomheder
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RING 7010 5252 OG GIV ET BIDRAG
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Eksempel på crawler under show Eksempel på retailsamarbejde. Se fi lm på: 
www.facebook.com/danmarksindsamling/videos/305394147084377

Showresultat 2020
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i 2021 støtter vi


