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Årsberetning 2013

”Behovet er fortsat stort...

Lena Søgaard
Foreningens formand

Mangel på ressourcer, både materielle og personlige, er fortsat et vilkår hos mange
familier i Danmark. Forskellige skatte- og arbejdsmarkedsreformer har gjort de økonomiske
vilkår for enlige forsørgere bedre. Men vi oplever i Foreningen, på trods af en lille nedgang
i antallet af ansøgere, at behovet for hjælp fortsat er stort.
Grundtanken i vores samfund er, at man skal kunne klare sig selv økonomisk og socialt.
Det er både samfundsøkonomisk og personligt et godt udgangspunkt. Problemet opstår der,
hvor arbejdsevnen og de menneskelige ressourcer ikke rækker til at kunne fastholde et
arbejde. Er man en familie bestående af to personer, kan den ene i et vist omfang kompensere
for den anden. Men det samme gør sig ikke gældende for den enlige forsørger, der udover
eneansvaret for børnene også står alene med det økonomiske ansvar. Den typiske profil for
vores ansøgere er, at de ikke har en anden forældre at dele opgaven med enten på grund af
dødsfald eller andet fravær.
Behovene hos vores ansøgere er forskellige afhængigt af deres livssituation. Men fælles for
dem er, at der ikke er noget overskud i hverdagen til de materielle ting, vi andre betragter som
en selvfølge f.eks. vintertøj/sko og babyudstyr. Og har slet ikke midler til det der kan gøre
hverdagen lidt lettere en vaskemaskine, en cykel eller en computer. Og slet ikke til at afholde
en konfirmation, en jul med mad og gaver eller en ferie.
Børn får aldrig lige vilkår, men med de midler vi får takket været jeres bidrag, giver vi også
børn af enlige forsørgere med små ressourcer nogle muligheder, som de ellers ikke ville
have fået. Det er, som I kan se af de mange takkeskrivelser Foreningen hvert år modtager,
deres forældre meget taknemmelige for. Derfor skal der til alle bidragsydere - store som små lyde en stor tak, for uden jeres hjælp ville Foreningen ikke kunne yde den økonomiske støtte,
der er så stort behov for.
Foreningens kasserer og mangeårige medlem Irene Stumpe valgte i 2013 at trække sig fra
posten. Herfra skal lyde et stor tak til Irene for hendes indsats gennem årene.

Lena Søgaard, formand
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Om året 2013 kan vi berette følgende:
Vi modtog 2.363 (2400 i 2012) legatansøgninger, hvoraf
● 1.380 (1.277) ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr. 2.026.335.
Heraf blev 426 (423) børnefamilier tildelt julehjælp og 269 fik afslag herpå.
● 12 (60) ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt
bevilgede kr. 68.3397
● 77 (60) ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder
● 113 (180) ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse
om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen
● 775 (772) fik afslag - typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi
ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat herfra
● 6 (51) ansøgninger blev overført til behandling i 2014.

Om ansøgningerne:
Foreningen har i 2013 modtaget 2363 ansøgninger, hvilket er et lille fald på ca. 1,5 %. I lighed med tidligere år afspejler disse henvendelser, at mange lever under økonomisk meget
trængte forhold. Henvendelserne kommer såvel skriftligt som telefonisk fra hele landet, dog
med det største antal fra hovedstadsområdet.
Vi bruger en ansøgningsformular, men spørger også ind, og har dialogen med den pressede
mor eller far omkring familiens situation, så vi får foldet problemstillingerne ud. Vi får skabt
løsninger i fællesskab gennem rådgivning og vejledning og f.eks. gennem et legat, og hvor barnet er i fokus.
Vi får dagligt henvendelser fra den enlige mor eller far, som har hørt om os f.eks. fra en veninde,
men vi oplever også at flere og flere har været på nettet og ledt efter muligheder for at kunne
få hjælp og her set foreningens hjemmeside.
Henvendelserne sker også fra fagpersoner, f.eks. sundhedsplejersken eller
pædagogen i børnehaven, som møder
familien i deres arbejde, og hvor kommunens ressourcer ikke står mål med den
hjælp borgerene har behov for, eller hvor
der indenfor de forvaltningsmæssige rammer ikke er mulighed for at give en bevilling trods kendskab til familiens trængte
forhold. Fagpersonerne kan også være en
mentor, familierådgiver, socialrådgiver på
hospitalet, praktiserende læge eller
måske endda en medarbejder fra det krisecenter, der under udredning af familiens forhold kan se, hvor vigtigt det er at
støtte familien, i deres forsøg på at få
skabt en ny tilværelse.
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En togbillet til et besøg hos bedsteforældrene kan både
være en opmuntring og en støtte til at få genetableret
brudte relationer og til glæde for den voksne såvel
som barnet. Henvendelsen kan også ske fra en anden
privat forening, som familien har kontakt med, og hvor
der kan ske en fælles indsats for at støtte og skabe forandring for familien.

”

Tak for legat! Dette har
gjort det muligt at give min
datter Amalie en dejlig konfirmationsfest d. 9. maj 2013.
Det blev en rigtig god dag for
os begge
fra Sussie, Korsør

Vi støtter, hvor det er muligt indenfor vores formål, og
ser ansøgninger fra mange forskellige nationaliteter –
men fælles for alle er, at de beskriver en trængt situation for dem selv og deres barn/børn, og hvor hver dag
handler om prioritering og fravalg i stedet for tilvalg. Det kan handle om ikke at have råd til at
betale kontingentet i den lokale fodboldsklub, som er sønnens største ønske, eller ikke at have
råd til at lave aktiviteter med sin anbragte datter, når hun kommer på weekend, da det beløb,
der ydes fra kommunen kun lige dækker kosten.

”

I vores arbejde har vi selv gennem
årene til tider videresendt ansøgninger til andre fonde, når disse
henvendelser lå indenfor deres formål, og således har vi haft et tæt
samarbejde med Egmontfonden
omkring indstilling til større legater
til etablering ved f.eks. indflytning i
egen lejlighed efter et ophold på et
krisecenter, eller et tiltrængt ferieophold til familien efter et længerevarende sygdomsforløb.
Gennem donationer fra gavmilde
givere, kan vi i fællesskab være
med til at bidrage med en økonomisk håndsrækning eller med gode
løsningsmuligheder på en fastlåst
situation, så enlige forsørgere står
med nye handlemuligheder og perspektiver.
Dette kan skabe grundlaget for at
”mestre” sin egen tilværelse – og
skabe rammerne for et godt liv for
den voksne og barnet.
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Men nu til lidt facts:
Nedenstående figur illustrerer det forsørgelsesgrundlag, de familier, vi har ydet støtte til i 2013,
har haft:

Forsørgelsesgrundlag 2013

Af figuren ”Forsørgelsesgrundlag 2013” viser, at vore ansøgere overvejende lever af en overførselsindkomst, idet 51 % lever af kontanthjælp og 6% af dagpenge på grund af sygdom eller
arbejdsløshed. 14 % modtager førtidspension og 10 % er under uddannelse og lever af enten
SU eller revalidering.
Men blandt vore ansøgere ser vi hvert år også henvendelser fra enlige forsørgere/mødre, der er
i arbejde, typisk inden for lavtlønsområdet, og hvor familierne kan være i en lige så fastlåst
økonomisk situation, hvilket kan være forårsaget af ændrede forhold efter en skilsmisse, og
hvor forholdene skal falde på plads i familien. F.eks. kan det være nødvendigt med nedsat
arbejdstid for at kunne nå at aflevere/afhente børnene indenfor daginstitutionens åbningstid,
eller kan skyldes stor årsafregning på varme efter længerevarende sygdom. 11 % af ansøgerne
er i arbejde, heraf 2 % i flexjobsordning.

Ansøgningernes indhold
I Danmark har vi fået en fattigdomsgrænse, hvor fattigdom defineres ud fra en situation, hvor
en person eller familie ufrivilligt har væsentlig dårligere livsvilkår end den øvrige befolkning,
hvilket skyldes mangel på ressourcer, og hvor personen/familien ikke ved egen handling kan
ændre denne situation. I denne definition indgår også et tidsaspekt, hvor du først bliver betragtet som fattig, når du har levet under disse forhold gennem 3 år. Vores synspunkt er at 3 år er
meget lang tid at leve på et eksistensminimum for de knapt 11.000 børn, da vi ser, at selv kortere perioder ud fra et barns perspektiv har alvorlige konsekvenser i.f.t. kost og sundhed, skolegang og sociale liv.
Også for den voksne har det alvorlige konsekvenser, da bekymringen for, hvordan jeg skal
klare at give mit barn 3 måltider om dagen, hvordan kan jeg få råd til at betale den ekstra
udgift, der er kommet på årsafregningen på el, for at der ikke lukkes for lyset.
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”

Tusind tak for hjælpen til min
datters ridelejr. Sara er lige kommet
hjem og har haft en fantastisk tur. Det
havde ikke kunnet lade sig gøre uden
jeres hjælp og støtte, så derfor takker
vi begge mange gange.
Julie, Fåborg

Bekymringerne kan blive så uoverskuelige, dræne
for al energi og fratage ressourcerne til, at mor kan
komme ud af sin ledighed og realisere sine drømme om en bedre fremtid for sig og familien.
Situationen bliver endnu mere fastlåst, hvilket
endnu flere familier vil stå i.f.t. den nye kontanthjælpsreform, hvor nogle familier vil gå ned i ydelse fra januar 2014.

Spekulationerne for mor eller far bliver ikke mindre, når Saras konfirmation nærmer sig, og mor det
sidste år har været sygemeldt. Sara fortæller forventningsfuldt om, at de andre piger, hun går til konfirmationsforberedelse med, har været ude
at købe deres kjoler, og Sara spørger ind til, ”Hvornår skal vi ud og købe min kjole? Saras mor
slår det måske hen med, at hun lige nu ikke har det så godt på grund af sin sygdom, men i virkeligeden ved hun ikke, hvordan hun skal få fundet penge i sit minimale budget til både kjole,
gave og til en lille fest, for det er jo det Saras forventninger også handler om, at få det samme
som de andre fra klassen, for hun har før mærket, hvordan det var at være udenfor. Men pengene er der ikke, og de søvnløse nætter trænger sig på i stedet.

”

Viste du, at et fodboldkontingent til Sørens fodboldklub koster typisk 300,- kroner i kvartalet?
Men Søren, der bor hos sin far, har ikke mulighed for at gå til fodbold, da hans far har været
arbejdsløs længe, og ikke kan få plads til denne udgift hver 3. måned. Han har foreslået, at de
2 kan spille sammen en gang imellem, men det er jo ikke det samme for Søren, han vil gerne
være sammen med sine kammerater, og han hører dem ofte fortælle om de ”fede kampe”, de
har været til. Og Søren føler sig udenfor. For Yasin, der bor hos sin mor, handler det om fodboldstøvlerne, som er blevet for små, og som der ikke kan blive råd til. Og for Yasin ville være
godt, at han kunne gå til fodbold, da der kun er kvinder i Yasins tilværelse i øjeblikket, så det
handler både om integrationen - socialt og kulturelt - og at have mandlige rollemodeller.
Udfordringerne for vores familier bliver ikke mindre, når jul og fødselsdag nærmer sig eller ferietiden står for døren. Vi ser derfor dagligt ansøgninger, hvor den voksne ikke kan finde udveje,
og hvor brevene tydeligt viser, at dét ikke at kunne få økonomien til at løbe rundt, også kan
give den voksne en oplevelse af utilstrækkelighed, ikke at være en god nok forælder. Det er
bl.a. disse forældre, vi kommer i kontakt med – som har de bedste intentioner og drømme om
en ønskeværdig tilværelse for dem selv og deres børn, men på dette tidspunkt i deres tilværelse ikke har mulighederne. Det er disse enlige forsørgere og deres børn, vi ønsker at gøre en
forskel for med vores støtte!

Det daglige arbejde i sekretariatet
Vi er en lille privat social hjælpeorganisation, hvor vi med private midler kan yde en hurtig,
effektiv indsats, præget af bredt kendskab til det sociale område og til socialt udsatte enlige forsørgeres situation i særdeleshed kombineret med et stort engagement og ansvarlighed.
Vores daglige arbejde viser både stor forståelse for den enkelte ansøgers fastlåste situation, men
også en økonomisk ansvarlighed, hvor vi forvalter de midler, vi modtager fra fonde og andre
bidragsydere, så de betroede midler bliver til gavn for de enlige forsørgere.
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Dette sker gennem at holde vore administrationsomkostninger på et minimum, hvilket bl.a. sker
i.f.t., at der er få medarbejdere til at løfte denne væsentlige og meningsfulde opgave. Enhver der
ville komme forbi på kontoret vil opleve travlhed med mange telefoniske opringninger fra ansøgere, såvel som postkassen rummer 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. Vi får sammen med ansøgeren foldet situationen ud for herigennem at kunne yde kompetent rådgivning i.f.t. selve henvendelsen, men ofte
også rettet sig mod familiens øvrige situation. Vi hører ofte familier udtrykke, at de ikke har følt
sig set, hørt og forstået – det forsøger vi dagligt at sikre gennem at lytte og spørge ind til den aktuelle situation. Selvom vi ikke altid har mulighed for at hjælpe eller kun kan yde en håndsrækning,
får vi tilbagemeldinger fra ansøgerne omkring at de har følt sig taget alvorligt i deres trængte situation.
Vi har i 2013 bevilget 1380 legater, men vores arbejde består også i at udarbejde skriftlige indstillinger til andre fonde eller legater, hvor vi søger om hjælp til mødre, som er i en særlig situation og med behov, vores forening ikke har mulighed for at imødekomme ud fra de relativt begrænsede midler, vi råder over. Det kan være en bevilling af 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 et løbende uddannelseslegat for at den enlige mor kan gennemføre sine drømme om at få en uddannelse, og at sikre bedre fremtidsmuligheder for sig og
sine børn både økonomisk og socialt. For moderen kan det også være ønsket om at være en god
rollemodel for sine børn.
Egmontfonden har ændret bevillingspraksis, og vi er derfor kede af ikke længere at have denne
mulighed, da vi ser familier, der ikke længere kan hjælpes, og dermed fået en væsentlig betydning for Foreningens arbejde og for mulighederne for at bistå de familier, vi har kontakt til. Tallene
taler sit eget tydelige sprog, idet vi 2013 kun indstillede 12 familier mod året før 60 familier til
andre fonde.
Vi har dog også i 2013 forsøgt at finde midler til at støtte til ferieophold, da vi vægter dette højt,
men dette ligger økonomisk ofte udenfor vores forenings muligheder. Efter et længere sygdomsforløb kan et afbræk fra dagligdagen med sjove og rekreative ferieoplevelser skabe ny livsglæde
og måske overskud til at finde nye veje.
Forudsætningen for at vi kunne uddele 1.380 legater i 2013 er, at vi i foreningen kontinuerligt også
bruger tid på fundraising. De økonomiske bidrag søger vi hos fonde, vi i mange år har modtaget
donationer fra, såvel som vi forsøger at udbrede kendskabet til vores arbejde i håb om at også nye
bidragsydere har lyst til at støtte det for os meningsfyldte arbejde.
Gennem flere år har vi været heldige at komme i betragtning til støtte fra Social- og
Integrationsministeriets pulje til Frivilligt socialt arbejde. Igen i 2013 har vi modtaget puljemidler
til dels frivillige organisationers uddeling af julehjælp, idet puljemidlerne og andre legater i alt
gav 426 børnefamilier en bedre jul til glæde for såvel børnene som den voksne. Derudover har
vi gennem puljemidlerne iværksat opfølgende aktiviteter efter juleuddelingen. Dette gav os
mulighed for at støtte familier til at deltage i en individuelt tilrettelagt fritidsaktivitet, og som
kan føre til en mere aktiv tilværelse og et øget socialt netværk.
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Hvad hjælper vi med ?
- en oversigt over hvad Foreningen støtter:

Fordeling af bevilget beløb 2013

Hver familie har sin historie og sine udfordringer. Vi tager udgangspunkt i den situation familien aktuelt befinder sig i, hvorfor vi hjælper der, hvor det giver mening, og hvor legatet kan
være med til at skabe en forandring for barnet og den voksne.

Sygdom mv:
Vi hører om de bekymringer og belastninger, det skaber, når familien rammes af langvarig sygdom hos den voksne, eller det kan også handle om et hospitalsindlagt barn. Økonomiske
bekymringer følger ofte i kølvandet på de helbredsmæssige forhold. Vi hjælper derfor med
øgede kostudgifter til særlig nærende kost til barnet, til børnepasning af de raske børn mv..
Vi ser mange familier, der ikke har råd til en forsikring, og derfor kan det være en katastrofe,
når Peter for ødelagt sine briller af sin legekammerat, og dennes familie heller ikke har
luft i budgettet til at betale skaden.
Vi yder også hjælp til fysioterapi eller egenbeHvor blev jeg og min søn glædeligt
talingen til psykologbehandling, som kan
overraskede over Deres venlige brev.
skabe både fysiske og psykiske forbedringer i
Af hele mit hjerte et stort og kærligt TAK.
dagligdagen for den voksne og for familien.
Jeg er meget taknemmelig for, at jeg nu
har råd til at Christian kan komme med
på studieturen. Nu kan jeg sove om natPc-ére og uddannelse:
ten. Jeg kan ikke beskrive med ord hvor
Foreningens bestyrelse prioriterer at børn og
taknemmelige vi er.
unge undervisningsmæssigt kan få samme
Kristine, Kolding
muligheder som deres kammerater. Næsten
alle skoler kommunikerer i dag via intranet, og

”

”
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informationssøgning på nettet for at løse en hjemmeopgave indgår som en helt naturlig del af undervisningen. En bevilling af et legat til køb af en pcér skaber ikke kun bedre muligheder i den daglige
undervisning i skolen, men også på sigt bedre
uddannelsesmuligheder for den unge, og bedre
fremtidsmuligheder og leveforhold. Denne investering fører på sigt ikke kun til at forbedre deres
fremtid og forebygge, at de bliver fastholdt i fattigdom, men er også en investering i at skabe vækst
og stabilitet i vores samfund. Foreningen har 2013
givet 33 børn og unge en pc. Vi står også overfor,
at den voksne, der har brug for en pcér for at
kunne tage en uddannelse f.eks. som SOSU-medhjælper. Det har derfor været en glæde at kunne
hjælpe 7 mødre på vej til realisere og fastholde deres uddannelsesdrømme og skabe bedre livsvilkår for familien. Uddannelse er fremtiden, og derfor støtter vi også med et tilskud til Nicolaj´s
efterskoleophold, studiebøger eller en studietur til Emilie. Det kan også handle om særligt
arbejdstøj eller betaling af kursus- eller undervisningsafgift til mødrenes egen uddannelse.

Fritid og Ferie:
At leve i fattigdom i Danmark betyder, at mange børn også kan komme til at leve i social isolation, når de ikke kan deltage i arrangementer, som deres jævnaldrende kammeraters forældre har råd til, og fordi børnene også forsøger at skjule det for deres venner. Vi støtter, at børn
får mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter, da dette er nødvendigt for at bryde isolation og
skabe mulighederne for inklusion. Så ud over kontingentet til sportsklubben, spejderturen eller
tilskud til en lejrskoletur, støtter vi også ferieophold, hvor familien sammen får mulighed for et
afbræk i en svær hverdag. Vi støtter med en dagstur til Legoland, et ophold på familiehøjskole, togrejsen for at besøge familien i Jylland, og hvor der ikke er plads i budgettet til disse ekstra
udgifter. Vi hjælper også med tilskud til egenbetalingen, når familien får tilbudt et ferieophold
med en anden social organisation og ikke kan betale den lille egenbetaling, som der typisk er
tale om. Selv små beløb kan det være svært at vride ud af budgettet, når familien gang på gang
må lide afsavn, og hvor madbudgettet må holde for, når der sker en stigning på de faste udgifter.

Gæld eller uforudsete udgifter:

”

Kære alle. Så er vi endelig på ferie i
Jesperhus, det har vi glædet os til kan I
tro. Vi hygger os i vandland, legeland,
blomsterpark og en masse aktiviteter. Her
er rigtig sjovt. Jeg vil gerne sige en stor
tak til jer for at give mine børn denne
ferie, det er en drøm der er gået i opfyldelse. 1000 tak.
Lisbeth

”

Vi ser ansøgninger, hvor en uventet høj årsafregning af el, vand eller varme kan vælte budgettet, og hvor et legat igen kan få familiens
dagligdag på fode. Vi har i 2013 også hjulpet
med huslejerestancer for at forhindre udsættelse af boligen eller af samme grund foretaget
en mindre sanering af budgettet ved betaling
af små gældsposter, såsom restgæld på kontokøb, en vaskemaskine købt på afbetaling, en
afdragsordning på tandbehandling etc..
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Etablering og anskaffelser til hjemmet:
Vi får ansøgninger fra familier, der har behov for
hjælp til på ny at få skabt et hjem for den voksne
og børnene efter samlivsophør og skilsmisse.
Der kan også være tale om, at hjemmet er blevet
ødelagt i forbindelse med et voldeligt forhold, og
hvor der søges om helt nødvendigt inventar som en
seng, spisebord og stole, et klædeskab, køkkenudstyr og lamper. Det kan også handle om, at der skal
betales et depositum eller indskud til den nye bolig
eller til flytteudgiften. Inventar slides hurtigt, når der
må købes enten brugt eller billigt af en mindre god
kvalitet. Vi kan derfor også hjælpe med køleskab,
dyner, sengetøj, fjernsyn og støvsuger.

Anskaffelser til familien:
For mange familier indgår børnetilskud og børnebidrag også i familiens budget til dækning af
de faste udgifter, og derfor kan udgifter til barnet være en belastning, når Emil ikke kan passe
vinterstøvlerne fra sidste år, eller når Samira skal starte i skole, og har brug for en skoletaske
og andet udstyr ved skolestart. Det hjælper vi med, eller bevilger en cykel for at familiens
dagligdag bedre kan hænge sammen, når mor skal til at begynde på sin uddannelse og skal
nå at aflevere begge børn i institutionen, inden skoledagen starter. Vi støtter også ansøgninger
til mor eller barn på udskiftning af garderoben ved vægttab, eller ventetøjet til den gravide.

Spædbørnsudstyr:
Foreningen prioriterer hvert år at yde spædbørnsudstyr, barneseng eller en barnevogn, som
en god og meget nødvendig start på en ny tilværelse med det lille barn, og fordi vores forenings historie er knyttet tæt sammen med den ”gamle” Mødrehjælp.

Konfirmation:
Mange børn, der vokser op i fattigdom, lider både sociale og kulturelle afsavn. Vi støtter
derfor gerne med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere kan være
ekstra vigtige at få markeret. Derfor ser vi også hvert forår og efterår mange ansøgninger fra
mødre, der gerne vil skabe en god dag for deres barn og derfor har behov for økonomisk
hjælp til konfirmationskjolen, gaven og til en lille fest for barnet.

Julehjælp:

”

Tusind, tusind tak for julehjælpen.
Jeg er dybt taknemmelig og I har reddet julen! Og jeg får begge børn hjem
til jul. Jeg lover de får den bedste jul i
mange år, hvor de glemmer alt det
dårlige der er hændt og glæde dem.
Nina

”

Julen er følelsernes tid, og det kan her være en
svær og sårbar tid for den enlige forsørger som
for barnet. Selv et relativt lille legat kan give
mulighed for, at julehyggen kan indfinde sig, og
julegaven til barnet også kan blive købt til glæde
for barnet. For den voksne kan det afhjælpe følelsen af afmagt og ikke at kunne finde økonomi til
de mange ekstra udgifter, der er i forbindelse med
julen og i stedet skabe glæde ved at kunne indfri
sit barns forventninger til denne højtid.
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Bidrag og støtte til Foreningen

”

Jeg vil bare sige tusind tak for at
Igen i 2013 fik Foreningen et fint år og kunne
jeg alligevel modtog julehjælp.
fastholde i alt 2,8 mio. kr. fra fonde, legater,
Blev bare så glad og lykkelig for nu
virksomheder og enkeltpersoner.
er julen reddet og jeg har købt nogle
De økonomiske bidrag Foreningen modtager,
gaver og lidt hygge til børnene, så er
gør det muligt at hjælpe et stort antal enlige
rigtig taknemmelig.
forsørgere og deres børn. De fleste af
Ved ikke hvad jeg skulle have gjort
Foreningens bidragsydere har ydet støtte til os i
uden jeres hjælp
mange år – en trofasthed, der er yderst værdifra Anette, København S
fuld og som vi er meget taknemmelige for.
Glædeligt er det også, når nye bidragsydere
kommer til og dermed bekræfter os i, at vores indsats overfor for den enlige forsørgers
situation og den vanskelige hverdag, mange af børnene vokser op i er støtteværdig og nyttig.
Det giver os fornyet energi og styrke til at fortsætte dette meningsfulde og nødvendige
arbejde, når vi møder interesse for vores indsatsområde.

”

Vores regnskaber viser, at der til tider har været færre midler til rådighed til uddeling og at
der kan være pengeknaphed – også hos bidragsyderne. Vi ser frem til at dette vender.
Foreningen har gennem en årrække haft et fortrinligt samarbejde med Asta og Jul. P. Justesens
Fond, og det var derfor meget glædeligt, at vi i 2013 modtog kr. 483.600 til Foreningens
arbejde og med et særligt uddannelsesmæssigt fokus.
Igen i 2013 har vi også modtaget midler fra Louis Petersens Legat med kr. 450.000, og som
fortsat giver os muligheder for at hjælpe de mange enlige forsørgere i det storkøbenhavnske
område, der f.eks. søger vor hjælp i en akut situation.
Også Augustinusfonden betænkte os med et større legat på kr. 150.000, som vi er meget
taknemmelige for at modtage til støtte til, da det har skabt stor glæd, hos mange børn at
kunne komme på ferie, deltage i sport osv..
Det var med stor glæde, at vi igen i 2013 modtog støtte fra Heinrich Jessen og Laurine Jessens
Fond med kr. 138.400 til bevilling af etablering f.eks. til anskaffelse af en seng til mor, eller et
skrivebord til Nikoline, som skaber en mulighed for, at hun i ro kan sidde og lave sine lektier.

”

Jeg vil hermed gerne takke
mange gange for det tildelte
legat. Det har stor betydning for
mine børn og jeg.
Bettina, Kastrup

”

Foreningen vil her benytte lejligheden til at sige en
stor tak til alle bidragydere, idet et hvert beløb stort som småt - er med til at gøre en forskel.
Enhver krone gør det muligt for os at kunne give en
økonomisk håndsrækning og opmuntring til de
mange familier, vi kommer i kontakt med.
Også en stor tak til Aksel G. Johansen,
AkselG Kommunikation, som i mange år har bistået
med redigering og trykning af Foreningens fine
årsberetning.
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Foreningens økonomi
Regnskabsmæssigt blev 2013 endnu et godt år. Vi behandlede knapt 2400 ansøgninger om
legater til enlige forsørgere og deres børn i løbet af året.
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 også i 2013 at fastholde samme niveau som
legatuddeling som i 2012 havde givet muligheder for.
Årets resultat efter legatuddelinger på kr. 2.026.335 udgør kr. 0. Foreningens egenkapital
udgør kr. 1.837.504 pr. 31. december 2013.

Uddrag af årsregnskab 2013
2013

2012
tkr.

Indtægter
Bidrag og kontingenter fra medlemmer
Bidrag fra øvrige
Indtægter fra tilknyttede legater
Renteindtægter

6.750

5

2.814.584

2.825

108.675
65.672

82
2.995.681

63

2.995.681

2.975

Omkostninger
Gager m.v.

-889.924

-640

Gager projekter.

-175.000

-175

Kontoromkostninger

-120.666

Revision

-46.250

-112
-1.231.840

-46

1.763.841

2.002

-2.026.335

-2.042

Anvendt i året

262.494

40

Årets resultat

0

0

0

0

Årets uddelinger

Resultatdisponering
Overført resultat
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Tak til alle,
der har ydet bidrag i 2013
Andersen Laurtis
Anonym
Augustinusfonden
Bechgaards Fond
BG Fonden
Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat
Bruun, Otto Bruuns Fond
Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat
Danielsen, Aase og Ejnar Danielsens Fond
Danmarks Radio Ønskekoncerterne
Danske Bank Fond
Dyssegaard Sogns Menighed
Evers, William Hugo Evers Fond
Familiefonden af 1975
FLS Industries A/S' Gavefond
Fodgaard, Max Fodgaard Fonden
Fonden af 17.12.1981
Gad Andresen Fond
Goldschmidt Astrid Legat
Hansen Martin Tømrermester
Heise, Ville Heises Legat
Hempel Fonden
Hindgavls Fond
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
Frederik & Emma Kragh's Mindelegat
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
Lund & Bugge's Legat
Margrethegaardens Legat
Mikkelsen's Fond
Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond
Novo Gruppen
Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond

14

25.000
20.000
150.000
25.000
3.000
10.000
20.000
300
100.000
10.000
50.000
2.000
2.000
5.000
10.000
10.000
50.000
20.000
5.000
10.000
10.000
100.000
15.000
50.000
50.000
17.500
138.400
483.600
25.000
15.000
90.000
25.000
10.000
75.000
5.000
50.000
5.000
20.000
50.000
10.000

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
Skrikes
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
Spanjerske De Legater
Spies Simon Fonden
Toyota Fonden
Vemmetofte Kloster
Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond
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10.000
50.000
450.000
100.000
7.000
10.000
10.000
70.784
100.000
150.000
25.000
35.000
10.000
5.000
10.000
2.814.584

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.
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