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Hvem er
BIKUBENFONDEN?
• Erhvervsdrivende fond
• Støtter og udvikler sociale og kulturelle formål
• Rødder i Sparekassebevægelsen
• Faciliterende fond & samfundsudvikler

FONDEN I TAL

Årlig uddeling: ca. 70-100 mio. kr.
Cirka 1.000 ansøgninger årligt 
Cirka 200 bevillinger årligt

SÅDAN UDDELER VI

Kunst og sociale formål. 
Transparens: www.bikubenfonden.dk
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http://www.bikubenfonden.dk/om-bikubenfonden
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Vi arbejder for at nyskabe muligheder for unge på kanten – med fokus på at 
realisere potentiale. 

Vi udvikler og afprøver nyskabende indsatser – for at skabe mest mulig værdi 

Vi sætter og udfordrer dagsordener på det sociale område – baseret på 
faglighed, ny viden og holdning.

Vi har fokus på komplekse problemstillinger og vi prioriterer 
samarbejde. Vi engagerer os ofte sammen med civilsamfund, kommuner og stat –
for at gøre den størst mulige forskel. 

BIKUBENFONDENS STRATEGI



SKÆRPET FOKUS

Bikubenfonden har i strategien valgt at fokusere på:

1. Aldersafgrænsning: 13-30 år

2. Overgange i den unges liv: Det er ofte i overgangene fra en fase til en
ny, at der både kan være fare for en eskalering af et socialt problem og 
et særligt vindue for at ændre sin livsbane

3. Fokus på alternative arenaer som en vej til livsmestring
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KULTUR TIL ET GODT LIV

Bikubenfondens program Kultur til et godt liv 2013-17

• 5 partnerskaber (C:NTACT, Livsbanen, KBH+, Musikstarter og Opgang2)
• Forløb med netværksmøder og interaktion med følgeforskning v/CeFU.

Muligheder

• Kultur-sociale indsatser som alternativ arena til læring og fællesskab
– Vendepunkter i de unges liv
– Nulfejlskultur vendes til noget positivt i den kreative proces
– Et springbræt til livsmestring

Udfordringer

• Fra projekter til varige indsatser
– Kan disse projekter skaleres? Kan vi skabe bæredygtighed?

• Fra enkeltstående projekter til samarbejde mellem projekter med fokus på den unges 
overgange til nye sammenhænge

• Hvordan skaber vi sammen den tid det kræver at gå fra at være på kanten til at mestre sit liv?

6



• Fondene har en længere 
investeringshorisont

• Fondene har en oplagt mulighed for 
at tænke på tværs af siloopdelte 
sektorer 

• Fondene har mulighed for en højere 
grad af risikovillighed
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Fondenes særlige
MULIGHEDSRUM
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TAK☺


