FORENINGEN TIL STØTTE FOR
MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2012

Foreningens formål, ledelse
og sekretariat
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation.
Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det
offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig.
Foreningens historie går tilbage til 1905 og takket være private midler har vi siden haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere.
Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på 2 - 3.000
kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig
opleves som en opmuntring i en svær situation.
Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og
muligheder for hjælp er en anden central del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller herudover til andre fonde og legater.
Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse.
Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat en socialrådgiver, en bogholder samt 1-2 studentermedhjælpere.

Bestyrelse:

Medarbejdere:

Dagtilbudschef Lena Søgaard, formand
Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer
Daginstitutionschef Pia Mehlsen, næstformand
Adm. direktør Bo Balstrup
Forstander Marianne Brøndberg
Forstander Tove Schirmer

Benthe Jensen, socialrådgiver og daglig leder
Mia Balling Villadsen, studentermedhjælp
Bettina Mørkholm, studentermedhjælp
Jonna Mahler, bogholder

SE nr. : 49 89 77 15
Bankkonto: Reg. 5014 Konto 2011431
Girokonto : 3 020 371
Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG
Layout og produktion: Aksel G. Kommunikation

2

Årsberetning 2012

”Vi har brug for alle”
Børn har ingen indflydelse på de livsvilkår de fødes ind i.
Lena Søgaard
Foreningens formand
En klog mand sagde engang, at man ”skulle vælge sine
forældre med omhu”! Vi ved alle, at de vilkår børn fødes
ind i har stor betydning for deres opvækst og videre udvikling.
Mine forældre og generationen med dem voksede op under krigen, et livsvilkår der på godt
og ondt kom til at præge deres liv. Nogle gange kommer ting til os udefra og bliver et grundvilkår for alle - som krigen. Andre udefra kommende begivenheder som den nuværende økonomiske krise med tilhørende arbejdsløshed og andre sociale begivenheder rammer også
tilfældigt og er ikke noget, vi som sådan kan gardere os imod. Vi kan højst forsøge at afbøde
de værste virkninger.
Men de grundvilkår som samfundet, også det civile, skaber for børn og deres familier, har
derimod en stor betydning for det udgangspunkt vi har at udvikle samfundet videre fra. Og
med det generelt faldende fødselstal i Danmark - og endnu større i Europa - er det nødvendigt at sikre de bedst mulige vilkår for flest mulige børn. Vi kan ikke tillade, at børn bliver
tabt.
Udover det humanistiske element i det synspunkt, er der også det faktum, at med en befolkningsudvikling med flere ældre og færre unge, bliver alle hænder nødvendige, hvis vi i fremtiden skal opretholde det velfærdssamfund, vi i dag kender og værner om.
Vi ved at børn af enlige forsørgere med en lav indkomst er særligt udsatte og har ringere livschancer end deres jævnaldrende, der vokser op under andre livsvilkår. En beskeden udjævning af de forskelle, er det vor forening bruger ressourcerne på. Derfor skal der også herfra
lyde en stor tak til vores både nye og trofaste bidragsydere. Uden Jeres bidrag, ville vi ikke
kunne yde hjælp til de mange familier der har hjælp behov. En hjælp som vi dagligt får
bekræftet falder på et tørt sted, og er med til lette presset en smule fra en gruppe mennesker,
der lever med den konstante stressfaktor en dårlig økonomi indebærer. Hver gang vi kan
være med til at lette det pres, kan vi være med til at skabe det forældreoverskud, der forbedrer børns livsvilkår og dermed livschancer. Det bidrager I med ved Jeres støtte - tak for det.
Verden er i konstant udvikling. 2012 bliv året hvor Egmont Fonden besluttede at lægge deres
støtte om. Jeg vil på Foreningens vegne takke for mange års godt samarbejde.

Lena Søgaard, formand
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Om året 2012 kan vi berette følgende:
Vi modtog 2.400 legatansøgninger, hvoraf
● 1.277 ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr. 2.041.968.
Heraf blev 423 børnefamilier tildelt julehjælp
● 60 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt
bevilgede kr. 300.115
● 60 ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder
● 180 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de
yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen
● 772 fik afslag – typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi
ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat herfra
● 51 ansøgninger blev overført til behandling i 2013

Om ansøgningerne:
Foreningen modtager hvert år mange henvendelser fra
økonomisk trængte familier både telefonisk og skriftligt. Henvendelserne kommer fra hele landet, dog
med det største antal fra hovedstadsområdet.

”

Kristine havde en uforglemmelig konfirmationsdag og nød
det virkelig. Den dag strømmede
tårerne ned fra mine øjne og det
skal I vide.
Betina, Frederikshavn

Henvendelserne sker fra både fagpersoner og den
pressede mor eller far. Vi ser fagpersoner gribe til
tasterne og indsende en indstilling med anmodning
om økonomisk støtte. Det sker, når en sagsbehandler
i kommunen i sin kontakt med familien ikke har mulighed for indenfor de forvaltningsmæssige rammer at give en bevilling trods kendskab til familiens trængte forhold. Fagpersonerne kan
også være en familierådgiver, sundhedsplejerske, praktiserende læge eller en medarbejder fra
det krisecenter, hvor familien midlertidigt opholder sig og som kan se, hvilken forskel og
opmuntring legatet kan være for den voksne og barnet.

”

Vi kommer også i kontakt med mødrene selv, som har hørt om os fra en veninde eller blevet
opfordret til at søge af sin sagsbehandler, fra hospitalet eller måske fra en anden privat forening, som familien har kontakt med omkring deres særlige vanskelige situation.
Vi har gennem de senere år modtaget
flere henvendelser fra mødre med anden
etnisk baggrund end dansk. Det er kvinder, der ofte har et begrænset netværk i
det danske samfund. Forklaringerne på
dette kan være deres relativt korte tid i
Danmark, men kan også skyldes, at det
netværk de har overvejende er et fagligt,
professionelt netværk, og ikke et privat
netværk, da vi ikke altid er særlig gode til
at tage mod vore nye landsmænd i vores
eget private netværk.
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Familiernes situation er dog heldigvis ikke længere så fastlåst som tidligere, da vi jo har sagt
farvel til den lave starthjælp. Men uanset etnicitet ser vi, at familierne ofte har en megen elendig økonomi - hvor hver dag handler om prioritering og fravalg i stedet for tilvalg. Vi ser familier for hvem det ikke er muligt at kunne støtte deres barns ønsker om f.eks. at ville gå til svømning, fodbold eller lignende, fordi det månedlige kontingent til fodboldklubben ikke kan finde
plads i familiens budget.

Men nu til lidt facts:
Her kan du se hvilket forsørgelsesgrundlag, de familier, vi har ydet støtte til i 2012, har haft:

Forsørgelsesgrundlag 2012

Figuren ”Forsørgelsesgrundlag 2012” viser, at vore ansøgere overvejende lever af en overførselsindkomst, idet 44% lever af kontanthjælp og 14% af dagpenge på grund af sygdom eller
arbejdsløshed. 16% modtager førtidspension og 9% er under uddannelse og lever af enten SU
eller revalidering.
Men ikke alle klarer dagen og vejen på denne måde. Vi er også hvert år i kontakt med enlige
forsørgere/mødre, der er i arbejde, typisk inden for lavtlønsområdet, og hvor familierne kan
være lige så trængte økonomisk. Det kan skyldes f.eks. høje boligudgifter, eller fordi de i forbindelse med deres skilsmisse har været nødsaget til at gå ned i arbejdstid for at kunne aflevere/hente børnene indenfor daginstitutionens åbningstid. 15% af ansøgerne er i arbejde, heraf
2 % i flexjob.
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Ansøgningernes indhold
Vi hører ofte, at vi lever i et af verdens lykkeligste
lande – også selvom vi er i en krisetid. Men sådan er
det ikke for alle. For nogen giver bekymringen om
økonomien i dag og fremover store spekulationer.
Økonomien binder alle ressourcer, og dræner for
energi og overskud, så familiens situation kan blive
endnu mere fastlåst. Spekulationerne bliver ikke mindre, når højtider nærmer sig, som Peters fødselsdag
eller julen, og når kammeraterne skal på ferie, og
”hvad skal vi mor?”. Alle børn har helt naturlige forventninger – de hører hvad kammeraterne taler om, og
de ønsker sig den samme ting og muligheder, som
f.eks. en flot gave under juletræet eller en cykel.

”

Nej hvor jeg blev glad, da
jeg fik jeres brev. Jeg er så
taknemlig, da det betød enormt
meget for min datter ikke skulle
stoppe sin ballet. Hun var helt
enorm glad skal I vide. Ikke nok
med det – mit hjerte lettede.
Ville ønske I kunne se min
reaktion.
Victoria, Aalborg

”

Vi ser derfor dagligt ansøgninger, som viser
enlige mødre, som ikke kan se en vej ud af
deres økonomiske vanskeligheder, og hvor
opsparing til Heidis konfirmation ikke er en
mulighed i det stramme budget, så den glædelige begivenhed kan give mor søvnløse nætter
inden dagen oprinder.
Vi ser ansøgninger, som spænder bredt. Det
kan handle om, at der er kommet en årsafregning på varmen, som vælter den i forvejen
skrøbelige økonomi. Det kan være Julies klasse, der skal på lejrskole og hvor børnene skal
have soveposer med – og Julie vil naturligvis
også gerne med!
Brevene viser tydeligt, at mødrene ikke kun er
presset af økonomien, men også ofte af at være
alene i opgaven, ansvaret og omsorgen for børnene. Og de kæmper for at give deres børn en
opvækst uden for mange afsavn og skuffelser. Men vi ser, at følelsen af ikke at være ”en god
forælder”, at være utilstrækkelig fylder, når den enlige mor ikke kan skabe tilstrækkelig gode
rammer for børnenes opvækst og leve op til de rimelige ønsker og forventninger, hun møder
hos sit barn.
Heldigvis har langt de fleste børn i Danmark en tryg opvækst med gode muligheder, men vi
ser fortsat undersøgelser der tydeliggør, at vi har familier, der lever under ”fattigdomsgrænsen”,
og hvor afsavn er en del af hverdagen. Og de mennesker, der har det sværest, er de enlige forsørgere. Det er dem, vi møder!
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Det daglige arbejde
i sekretariatet

”

Det daglige arbejde i foreningens sekretariat er
præget af et stort engagement, faglighed og
ansvarlighed.

Tak for jeres store hjælp med
Malous håndboldstævne. Jeg er yderst
glad, da det har enorm betydning for
hende. Det er hendes første stævne med
hendes veninder, hvor de skal overnatte
sammen i 4 dage.
Lone, Esbjerg

For at vi kan forvalte de midler, vi modtager fra
fonde og andre bidragsgivere til gavn for de
enlige forsørgere, forsøger vi at holde administrationen på et minimum. Det betyder, at der er
få medarbejdere til at løfte den meget meningsfulde opgave. Der er ofte stor travlhed på kontoret med mange daglige telefoniske opringninger fra ansøgere, såvel som mange skriftlige
henvendelser. Ansøgningerne skal belyses, behandles, besvares – og gerne indenfor kort tid, så
der f.eks. ikke lukkes for el, inden der ligger svar på ansøgningen.

”

Ansøgningerne skal ofte uddybes yderligere omkring familiens økonomiske og sociale situation. Det kan også være, at der er behov for en faglig rådgivning omkring henvendelsen eller
familiens situation i øvrigt. Dette kræver tid til at lytte, hvilket vi tilstræber, så familien får en
oplevelse af at blive set og hørt. Det betyder ofte længerevarende samtaler, hvor ansøgeren har
behov for at forklare sin svære og fastlåste situation, og få oplevelsen af at deres forhold bliver
taget alvorligt.
Vi bevilger årligt omkring 1250 legater, men en del af arbejdet i sekretariatet er også at udarbejde skriftlige indstillinger om hjælp til mødre, som er i en særlig situation og med behov foreningen ikke selv har mulighed for at imødekomme ud fra de relativt begrænsede midler, vi
råder over.
Det kan være en bevilling af møbler til en kvinde, der flytter med sine børn fra et krisecenter
til egen bolig, eller det kan være en større tandlægebehandling, der har betydning for kvindens
selvværd, når hun er jobsøgende, og hvor kommunen har givet helt eller delvist afslag.
Det kan også være moderen, der har flere børn, der er vådliggere - og som kontakter foreningen, når vaskemaskinen er gået i stykker, og hvor der ikke er råd til reparationen i det stramme budget.
En af de fonde, vi gennem mange år har videresendt indstillinger til, er Egmontfonden, som har
haft mulighed for at træde til, hvor vi ikke selv har haft økonomiske midler til at støtte. Vi har
sat stor pris på dette mangeårige samarbejde omkring de enlige forsørgere. Imidlertid har
Egmontfonden besluttet at omlægge deres bevillingspraksis fra år 2013, idet enkeltstøtten i stedet udlægges til 4 brede partnerskaber, der fremover skal varetage uddelingen af støtte koblet
op på det arbejde og interessefelt organisationen i forvejen varetager. Det er for os en beklagelig beslutning, som har meget stor betydning for Foreningens arbejde og for mulighederne
for at bistå de familier, vi har kontakt til. I 2012 indstillede vi således 56 familier, som dermed
fik en fantastisk sommerferie på et af landets feriecentre eller en god start i den ny bolig efter
en svær skilsmisse.
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Vi håber det bliver muligt for os at finde midler, så
vi også i fremtiden kan give mor og børn mulighed
for disse gode ferieophold sammen. Gennem sjove
og rekreative oplevelser, som bliver et afbræk i en
trængt hverdag, og som skaber muligheden for overskud til måske at finde nye veje, og afsæt for hvordan en ønskværdig fremtidig tilværelse skal se ud.

”

Tusind tusind tak for den generøse julehjælp. Den er uundværlig
og uvurderlig for os og kun pga. jer
kan jeg give børnene nogle gaver de
fortjener og også ønsker sig.
Tak for at I hjalp os igen.
Glædelig jul til jer alle.
Pia, Nakskov

Men når vi gerne vil bevilge legater til de mødre, vi
kommer i kontakt med, kræves det også, at vi bruger tid på fundraising. Vi søger hos fonde, vi gennem
mange år har været glade for at modtage donationer
fra, men prøver også hele tiden at være opsøgende og forsøge at få donationer fra nye tilskudsgivere.

”

Gennem flere år har vi været heldige at komme i betragtning til støtte fra Social- og
Integrationsministeriets pulje til Frivilligt socialt arbejde. I slutningen af 2011 ansøgte vi 2
nyere puljer dels til frivillige organisationers uddeling af julehjælp og dels til iværksættelse af
opfølgende aktiviteter efter juleuddelingen - vi kom glædeligvis i betragtning til begge puljer.
Det betød, at vi i både 2011 og 2012 blev i stand til at uddele julehjælp til flere familier end
hidtil og at vi i 2012 desuden kunne hjælpe en del enlige forsørgere i gang med en mere aktiv
fritid.

Legater bevilges til følgende formål:

Fordeling af bevilget beløb 2012
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Pc-ere og uddannelse:
Foreningens bestyrelse har valgt at
foretage prioriteringer af hvilke
typer legater midlerne skal bruges
til. Således har vi eksempelvis
besluttet, at vi hvert år vil bevilge
pc-legater til skoleelever og gymnasieelever, som har brug for dette i
deres undervisning. Vi ønsker at
give børn og unge mulighed for på
lige fod med deres kammerater at
kunne få bedre undervisnings- og
uddannelsesmuligheder til gavn for
deres fremtid. Det synes vi, er en
vigtig prioritering!
I 2012 blev der således anskaffet PC til 31 børn og unge.
Af andre uddannelsesmæssige tiltag kan nævnes, at vi giver tilskud til unges efterskoleophold,
studiebøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødres egen uddannelse f.eks. betaling af
kursus- eller undervisningsafgift.

Fritid og Ferie:
Børns deltagelse i fritidsaktiviteter som deres rejser med skole, fritids- og sportsklub støtter vi
gerne, da vi mener at aktiviteter og oplevelser i dagligdagen er nødvendige, og byder social
isolation. Også hjælp til en fælles familieferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk
fra de vante omgivelser - har altid været et højt prioriteret område. Vi har hjulpet med ophold
i en campinghytte eller på familiehøjskole, med en dagstur til Legoland eller Tivoli og med
besøget hos udenbys slægtninge, hvor udgiften til togrejsen kan opleves som uoverkommelig.
Vi hjælper også med et tilskud, hvis familien har fået tilbudt et ferieophold med andre sociale
foreninger og har svært ved at finde midlerne selv til den mindre egenbetaling, som der typisk
er tale om. Selv et lille beløb kan forekomme uoverskueligt, når man også gerne vil give sine
børn en skilling til en is eller nyt sommertøj med i kufferten.

Etablering og anskaffelser til hjemmet:
Vi har hvert år ansøgninger fra mødre, som søger hjælp til basalt bohave som seng, spisebord
og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr - typisk i forbindelse med skilsmisse
eller samlivsophør, eller efter et ophold på et
krisecenter gr. vold, og hvor det tidligere
bohave kan være ødelagt i den forbindelse.
Det er ikke til at beskrive med ord,
Vi støtter også ofte med tilskud til selve flythvor taknemlig jeg er for jeres hjælp til en
ningen eller den dobbelte husleje, hvis der
ny vaskemaskine og tørretumbler. Det er
ikke er andre støttemuligheder.
helt fantastisk – nu er det jo næsten sjovt at
vaske/tørre tøj. Tak for at I er der for mig,
Inventar slides hurtigt, når der må købes
når tingene brænder på.
enten brugt eller billigt af en mindre god kvaTove, Nyborg
litet. Vi kan derfor hjælpe med køleskab,
dyner, sengetøj, fjernsyn og støvsuger.

”

”
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Anskaffelser til familien:
Når barnet vokser op viser der sig andre behov, og vi
bevilger hvert år hjælp til skoletaske og andet udstyr
ved skolestart, eller en cykel til fælles familieoplevelser, det dyre vintertøj til børnene etc.
Vi modtager også ansøgninger til mor eller barn på
udskiftning af garderoben ved vægttab, eller ventetøjet
til den gravide.

Sygdom:

”

Af hele mit hjerte et stort
og kærligt tak for jeres hjælp
med Mikkels konfirmation.
Han fik en fin dag og en god
fest med familien. Jeg er dybt
taknemlig over, at det hele
lykkedes så godt.
Og det var min søn tydeligvis
RIGTIG glad for.
Anita, Silkeborg

Sygdom i familien er en belastning i sig selv. Det kan
være ekstra hårdt, hvis du så også som mor skal
bekymre dig om de ekstra udgifter, der ofte kan være
forbundet med sygdom – udgifter som kan vælte et i
forvejen stramt budget, og hvor hjælp er nødvendig. Transporten til et hospitalsindlagt barn,
udgifter til børnepasning af de raske børn hjemme, øgede kostudgifter pga. mangel på tid til
indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn - for blot at nævne et par typiske. Vi hjælper også gerne med f.eks. fysioterapi, briller, tandbehandling og egenbetalingen til psykologbehandling.

”

Spædbørnsudstyr:
Foreningen er rundet af den ”gamle” Mødrehjælp, hvorfor det altid har haft en høj prioritet at
yde spædbørneudstyr, barneseng eller en barnevogn, som en god og meget nødvendig start på
en ny tilværelse med et lille barn.

Gæld eller uforudsete udgifter:
En ekstra stor varmeregning eller en uventet høj årsafregning af el og vand kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc..
Formålet er her ikke at belaste familiens i forvejen pressede sociale situation og stramme økonomi yderligere med risiko for, at det kan få større følger, såsom udsættelse af bolig.

Konfirmation:
Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for
børn af enlige forsørgere kan være ekstra vigtige at få
markeret.

Julehjælp:
Julen er en svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor
selv et relativt beskedent legat kan afhjælpe følelsen af
afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med
julen, og i stedet give mulighed for at julehyggen kan
indfinde sig, og til at julegaven til barnet også kan blive
købt.
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Bidrag og støtte til Foreningen

”

Jeres brev kommer som sendt fra
År 2012 endte ud som et rigtig godt år for
himlen, da vi netop har gået
Foreningen. I alt tegnede året sig for 2,8 mio. kr.
Kristines tøj igennem og hun er voki bidrag fra fonde, legater, virksomheder og
set fra det meste. Jeg sidder virkelig
enkeltpersoner.
hårdt i det og min økonomi er helt
smadret, men nu behøver det ikke at
Vi er meget glade for, at mange af vore trofaste
gå udover den lille igen. Tak tak tak
bidragydere bliver ved med at støtte os, selvom
for at hjælpe mine børn og jeg, igen.
der mange steder i erhvervslivet fortsat har været
krise i 2012. Vi er dybt taknemlige for den forTatina, København
ståelse, der er for foreningens arbejde - for den
enlige forsørgers situation og den vanskelige
hverdag, mange af børnene vokser op i.
Bidragydernes interesse for vores arbejde giver os energi og mulighed for at fortsætte dette
meningsfulde og nødvendige arbejde.
Vi ser og mærker dog også, at der er en pengeknaphed grundet den økonomiske krise, idet
vores regnskaber viser, at der til tider har været færre midler til rådighed til uddeling. Vi håber
at dette billede er ved at vende og ser frem til nogle gode år for de enlige forsørgere - og for
vore bidragydere.

”

Foreningen har siden 1988 haft et fortrinligt samarbejde med Louis Petersens Legat. Et samarbejde, som gennem årene har haft en helt central betydning for Foreningens muligheder for at
hjælpe de mange, der f.eks. søger vor hjælp i en akut situation. Fra Louis Petersens Legat modtog vi også i 2012 et stort beløb, kr. 400.000, til uddeling blandt enlige forsørgere i det storkøbenhavnske område.
I 2004 valgte også Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond glædeligvis at støtte op om
Foreningens arbejde og også i 2012 modtog vi 100.000 kr. til uddeling. Foreningen sætter stor
pris på dette samarbejde, som i 2012 betød en bedre hverdag for 22 af vore mest trængte enlige mødre.
I 2005 indledte vi desuden et samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond. Vi har hvert år
modtaget midler til uddeling blandt særligt trængte og nødlidende - og i 2012 modtog
Foreningen et beløb på hele kr. 450.000. Et bidrag, som har gjort stor forskel for mange eneforsørgere – og for deres børns opvækstvilkår.

Foreningen vil sige en stor tak til alle
bidragydere, idet et hvert beløb - stort
som småt - er med til at gøre en forskel, og med til at gøre det muligt for
os at kunne give en økonomisk håndsrækning og opmuntring til de mange
familier, vi kommer i kontakt med.

”

Vi er glade og taknemlige for jeres
hjælp med Dittes studietur til Tyskland.
Hun havde en rigtig dejlig tur, som jeg er
sikker på hun kan leve højt på længe.
Louise, Slagelse

Også en stor tak AkselG Kommunikation,
som i mange år har bistået med redigering og
trykning af Foreningens fine årsberetning.

”
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”En god sag at støtte”
Af bestyrelsesmedlem

Marianne Brøndberg
Jeg blev for nyligt stillet spørgsmålet, hvad der var årsag til, at jeg var med i ”Støtteforeningens”
bestyrelse. For mig var det nærliggende, og det fik mig til at tænke over mine egne bevæggrunde og om det stadig giver mening i dag at være en del af denne private organisation. Og det
gør det!
For selvom det nu er et par år siden, vi havde ”Fattigdomsår”, så forsvandt problemerne ikke,
da året randt ud. Det er tankevækkende, at vi fortsat hører om og møder mennesker i
Danmark, som ikke har penge til at kunne holde jul, at kunne afholde konfirmation for sit barn,
eller betale for et månedligt spejderkontingent.
Vi har krise i Danmark. Vi skal alle sammen i vores dagligdag prioritere økonomisk såvel som
ressourcemæssigt. Så nogle tænker måske, jamen vi må alle spare. Ja, det må vi naturligvis,
men forskellen er, at mange af de familier, vi kommer i kontakt med heller ikke i de gyldne år,
var ”med på vognen”, da hjulene kørte hurtigt. Så de har ikke de samme muligheder for at
”tære” på de gode år. Det er dybt bekymrende, at vi lever i et samfund, hvor vi hører om, at
flere og flere får lukket for strømmen i deres lejlighed, fordi de ikke kan betale deres regning.
Vi hører om mennesker, der er fastlåste i deres hverdag, og som trods tiltag med akutjob ikke
er i stand til at komme i arbejde. Og forholdene forstærkes af et offentligt system, der ikke har
tilstrækkelige ressourcer til at yde en helhedsorienteret indsats og til at støtte de familier, der
kommer i klemme.
Så den fattigdom, vi møder, får ofte sat aftryk på den tilværelse børnene bydes, og vi ser familier for hvem fravalg hører til dagligdagen - fravalg økonomisk såvel som menneskeligt.
Vi ønsker et samfund, hvor vi er inkluderende, hvor børn har lige vilkår for at vokse op – men
sådan er det ikke. Og det er her, at jeg med mit arbejde i foreningen kan være med til at gøre
en forskel, og være med til at bidrage til, at børnene gives bedre betingelser for et godt børneliv.
Store som små bidrag muliggør, at vi kan udføre et ganske væsentligt socialt arbejde. Gennem
vores støtte kan vi være med til at forhindre, at der bliver lukket for lyset, at fogeden banker på
døren, eller give mulighed for, at Casper kan gå til fodbold med sine kammerater fra skolen.
På den måde giver vi en håndsrækning – en opmuntring, der kan give den voksne og barnet
en tro på, at nogen vil dem, og dermed også et håb for en fremtid, for livet og for bedre muligheder.
Dette er for mig meningsfuldt arbejde, og det er derfor, jeg støtter foreningens arbejde og har
lyst til at være en del af denne organisation. Det er en god sag at støtte!
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Foreningens økonomi
Regnskabsmæssigt blev 2012 endnu et godt år, hvor vi i årets løb behandlede 2400 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn.
Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af ”Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn” samt ”Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat”,
hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab.
Herudover modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder samt
kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer.
På baggrund af de seneste års øgede indtægter fra vore mange bidragydere og de gode regnskabsmæssige resultater besluttede Foreningen at fastholde samme legatuddeling som i 2011.
Årets resultat efter legatuddelinger på kr. 2.041.963 udgør kr. 0. Foreningens egenkapital udgør
kr. 1.850.677 pr. 31. december 2012.

Uddrag af årsregnskab 2012
2012

2011
tkr.

Indtægter
Bidrag og kontingenter fra medlemmer
Bidrag fra øvrige

5.450

8

2.824.700

2.652

Indtægter fra tilknyttede legater

81.854

118

Renteindtægter

62.407

2.974.411

81

2.974.411

2.859

Omkostninger
Gager m.v.

-640.996

-665

Gager projekter.

-170.000

-100

Kontoromkostninger

-112.296

-134

Revision

-46.879

Årets uddelinger

-972.171

-43

2.002.240

1.917

-2.041.963

-1.997

Anvendt i året

39.723

80

Årets resultat

0

0

0

0

Resultatdisponering
Overført resultat
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Tak til alle,
der har ydet bidrag i 2012
Anonym
Augustinusfonden
BG Fonden
Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat
Bruun, Otto Bruuns Fond
Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat
Carlsons Legat
Danielsen, Aase og Ejnar Danielsens Fond
Danske Bank Fond
Dyssegaard Sogns Menighed
Evers, William Hugo Evers Fond
Familiefonden af 1975
FLS Industries A/S' Gavefond
Fodgaard, Max Fodgaard Fonden
Fog, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Frederiksen, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond
Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat
Heise, Ville Heises Legat
Hempel Fonden
Husman, Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat
Højgaard, Knud Højgaards Fond
Irma Fonden
Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond
Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond
Kirk, Ole Kirks Fond
Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond
Lemvigh - Müller Fonden
Linex Fonden
Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond
Lærerstandens Brandforsikring G/S
Margrethegaardens Legat
Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond
Møller, Den A.P. Møllerske Støttefond
Novo Gruppen
Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond
Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond
Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond
Petersen, Louis Petersens Legat
Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond
Politikens Fond
STG'S Gavefond
Skovs Henry og Mary Fond
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50.000
150.000
3.000
10.000
50.000
300
5.400
100.000
25.000
2.000
3.000
5.000
10.000
10.000
10.000
25.000
10.000
15.000
100.000
50.000
50.000
10.000
74.000
450.000
15.000
100.000
25.000
30.000
75.000
10.000
50.000
15.000
300.000
40.000
10.000
10.000
110.000
400.000
100.000
7.000
10.000
8.000

Social- og Integrationsministeriets pulje til
frivillige organisationers uddeling af julehjælp
Social- og Integrationsministeriets pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF)
Social- og Integrationsministeriets pulje til
landsdækkende frivillige organisationers opfølgende sociale indsats
Steinmann, direktør E. Steinmanns Fond
Toyota Fonden
Vemmetofte Kloster
Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond

67.000
100.000
75.000
25.000
10.000
5.000
10.000
2.824.700

Egmont Fonden - støtte til 51 ansøgere

kr. 460.823

15

Velkommen til Foreningens hjemmeside

www.morbarn.info
Du kan altid finde Foreningen på internettet. Det letter ansøgningsprocessen for vore ansøgere
og gør Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragydere.
Du kan udskrive ansøgningsskemaer og vor seneste årsberetning.
Vi håber at du engang imellem vil ”surfe forbi” og hører meget gerne fra dig, hvis du har
ris eller ros.

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN
Svendborggade 1,3., lejl. 44 · 2100 København Ø.
Tlf. 35 38 56 26 · Fax 35 38 51 24 · E-mail: morbarn@mail.dk
www.morbarn.info

