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Årsberetning 2014

”Forandringens år...

Lena Søgaard
Foreningens formand

2014 har været et år hvor forandringens vinde har blæst i Foreningen. Foreningens
mangeårige leder Benthe Jensen gik på pension i starten af året og blev efterfulgt af
Marianne Brøndberg. Marianne Brøndberg var i mange år Forstander på Egmontgården
og desuden mangeårigt medlem af Foreningens bestyrelse. Vi har efter Bestyrelsens
vurdering med Marianne fået tilført en stor erfaring indenfor socialt hjælpearbejde og
dermed fået en kapacitet tilført der styrker Foreningens arbejde.
Som nyt bestyrelsesmedlem og til erstatning af Marianne Brøndberg kan vi byde velkommen til Borgmestersekretær., cand. jur. Anders Solbjerg Sørensen.
2014 har økonomisk set været foreningens bedste nogensinde. En stor tak for det skal
lyde både til vores trofaste og nye bidragsydere. Vi er oprigtigt glade og stolte over, at
I fortsat synes, det giver mening at støtte Foreningens arbejde. At behovet for hjælp
fortsat er stort kan I læse uddybende om i sekretariatets beretning. Og det er meget
glædeligt, at vi med de forøgede midler i 2014 har kunnet hjælpe endnu ﬂere familier.
I Foreningen til Støtte for Mødre og Børn lægger vi stor vægt på, at anvende så få af vores midler som muligt til administration. Vi måtte dog ved udgangen af 2014 erkende,
at det niveau vi har nået i forhold til den administration der er forbundet med ansøgning af fondsmidler, rådgivning af ansøgere, ledelse af frivillige og administration
forbundet med behandling af ansøgninger ikke alene kunne løses af en daglig leder,
en halvtids administrativ medarbejder, en frivillig formand, en frivillig socialrådgiver
og en frivillig administrativ medarbejder.
Der vil derfor i løbet af 2015 blive slået en stilling op til styrkelse af sekretariatets daglige arbejde, således at der også bliver tid til at være den venlige stemme i telefonen
og være det medmenneske der møder vores ansøgere og som lytter og forstår. Det er
i den relation håbet opstår, og som I er med til at understøtte med de bidrag I giver til
foreningens arbejde.
Afslutningsvis vil vi I bestyrelsen gerne rette en stor tak til Benthe Jensen for de mange
års virke som Foreningens daglige leder.

Lena Søgaard, formand
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Om året 2014...
Vi modtog 2.289 (2.363 i året 2013) legatansøgninger, hvoraf:
 1.598 (1.380) ansøgere ﬁk bevilget legater til et samlet beløb på kr. 2.515.113,92
(kr. 2.026.335,- i 2013). Heraf blev 655 (2013: 426) børnefamilier tildelt julehjælp,
hvorimod 120 familier ﬁk afslag herpå
6 (12) ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr. 21.200
 16 (77) ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller oﬀentlige myndig
heder
 146 (113) ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendel
se om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen
 503 (775) ﬁk afslag – typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål, eller
fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat fra Foreningen
 20 (6) ansøgninger blev overført til behandling i 2015.
Tallene i parentes indikerer de tilsvarende antal ansøgere i 2013.
Faldet i antal afslag har en klar sammenhæng med, at vi i 2014 har kunnet uddele
julehjælp til væsentlig ﬂere ansøgere, idet vi glædeligt ﬁk doneret ﬂere midler til dette
formål.

Om ansøgningerne:
Vi modtager dagligt ansøgninger fra hele landet. Der er en mindre overrepræsentation
af ansøgere fra Region Hovedstaden, men statistisk er ansøgningerne repræsentativt
fordelt i.f.t. de 5 regioner i landet og befolkningens generelle fordeling. Foreningen har
i 2014 modtaget i alt 2.289 ansøgninger, hvilket er et fald på 74 ansøgere (3,2%).

Ansøgere fordelt på regioner 2014
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De ﬂeste ansøgninger er skrevet af mødrene m/k
selv, men vi modtager også regelmæssigt indstillinger/støtteskrivelser fra kommunale sagsbehandlere, mentorer, familierådgivere, private rådgivninger,
krisecentre, sundhedsplejersker, hospitalssocialrådgivere etc..
Henvendelserne viser, at mange lever under økonomisk meget trængte forhold, og hvor de kommunale ressourcer ikke står mål med den hjælp borgeren
har behov for eller, hvor det ikke er muligt at yde
hjælp til indenfor de forvaltningsmæssige rammer.

”

Jeg vil endnu engang
gerne sige 1.000 TAK for
hjælpen til seng og sofa.
Vi fandt en brugt seng, der
kun havde været brugt til
gæsteseng og en rigtig lækker to år gammel hjørnesofa.
Jeg er dybt taknemmelig
over at I gav os muligheden
for det.
Soﬁe, Nyborg

Henvendelserne sker telefonisk, via brev eller på
mail. Vore ansøgningsskemaer bistået af en vejledning kan ses på vores hjemmeside www.morbarn.
info. Vi kontakter også gerne ansøgeren telefonisk,
idet vi i dialogen med den pressede mor eller far
får foldet problemstillingerne ud omkring familiens situation. Vi får skabt løsninger i
fællesskab gennem rådgivning og vejledning og f.eks. gennem et legat – med barnet i
fokus.
Vore nye ansøgere fortæller, at de har hørt om os f.eks. fra en veninde, en sagsbehandler eller en anden privat organisation, men vi oplever også, at ﬂere og ﬂere fortæller, at
de ledt på nettet efter støttemuligheder og her har set foreningens hjemmeside.
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 er ikke kun den voksne, der må leve med konsekvenserne af
fattigdom. Det får betydning, at vokse op i et hjem, hvor økonomien kun kan rumme
de allermest basale behov og udgifter, og hvor børnene ikke har de samme muligheder
som deres jævnaldrende.
Som en mor skrev: ”Det glæder mig sådan, at der ﬁndes nogle som Jer, der tillader mig
at bevare håbet om, at mit barn ikke skal leve i den rene armod pga. min helbredstilstand. Det glæder mig, at jeg har mulighed for at gøre et forsøg på at bedre hendes liv
og oplevelser, der svarer til de, hendes jævnaldrende oplever. Mange tak for Jer!”.

”

Tusind tak for dette uvurderlige
Julelegat, vi er bare så taknemmelige
for denne håndsrækning. - Også tak
for de økonomiske råd, det havde jeg
virkelig brug for!
Anja, Kalundborg

Gennem donationer fra gavmilde fonde og
legater kan vi i fællesskab være med til at
bidrage til en økonomisk håndsrækning
eller med gode løsningsmuligheder på en
fastlåst situation, så nye handlemuligheder
og perspektiver åbner sig. 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...
Figuren ”Forsørgelsesgrundlag 2014” forneden på siden illustrerer det forsørgelsesgrundlag, familierne har haft:
Vi ser, at vore ansøgere overvejende lever af en overførselsindkomst, idet 51% lever
af kontanthjælp og 10% af dagpenge på grund af sygdom eller arbejdsløshed. 13%
modtager førtidspension og 12% er under uddannelse og lever af enten SU eller revalidering.
Næsten 17.000 personer mistede i 2014 dagpengeretten. Situationer vi også får beskrevet i ansøgningerne, hvor forsørgeren er gået fra at have været i arbejde til dagpenge for til sidst komme på kontanthjælp - en økonomisk rutchetur, der kan vende helt
op og ned på familiens liv og ”overlevelses” muligheder.
14% af ansøgerne er i arbejde, typisk inden for lavtlønsområdet eller er i lære, og hvor
de kan være i en lige så fastlåst økonomisk situation. Det kan være forhold, der skal
falde på plads efter en skilsmisse, hvor det kan være nødvendigt med nedsat arbejdstid
for at kunne nå at aﬂevere/afhente børnene indenfor daginstitutionens åbningstid.
En meget lille andel på 1 % af vores ansøgere er i ﬂexjobsordning.
Samlet kan vi konstatere en lille stigning i andelen af ansøgerne som er i arbejde, eller
på SU/revalidering, og dermed har eller på vej til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse. Dette er glædeligt da det kan være med til at give identitet og
styrket selvværd, hvilket også er af betydning for børnene i familien.
Statistikker viser nemlig at børn, der vokser op i familier, der er udenfor arbejdsmarkedstilknytning har en meget større risiko for selv at få et voksenliv på overførselsindkomst. Tilsvarende ses små fald i andelen af ansøgere, som forsørges via Flexjob,
dagpenge og sygedagpenge.

Forsørgelsesgrundlag 2014
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Ansøgningernes indhold

”

Et fællestræk for ansøgningerne er en
meget stram økonomi, hvor der må
spinkes og spares for at få det daglige
budget til at hænge sammen, og hvor
der ikke i budgettet er plads til almindelig udskiftning eller vedligeholdelse af
eksempelvis briller og indbo, når dette
når en alder, hvor det er udslidt eller
gået i stykker. Der er heller ikke penge i
budgettet til erstatningskøb af en stjålen
cykel, idet familien ofte heller ikke har
haft ”overskud” til at have en familieforsikring i budgettet. Og opsparing til en
konﬁrmation eller barnets studietur med
skolen er der slet ikke råd til.

Jeg har været så heldig at modtage
et tilskud fra jer til psykologbehandling.
Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak
til hver og en for det store arbejde i gør
hver dag, for at hjælpe andre i svære
situationer. Hvis alle havde et hjerte som
jer ville der ikke være krig i Verden. Jeg
kan fortælle at jeg har haft rigtig meget
gavn af mine behandlinger hos min psykolog, og det har også påvirket min datter utroligt positivt. Nu har jeg fået mod
på at kæmpe videre. Takket være mennesker som jer.
Berit, Maribo

Vi ser mange ansøgere som ufrivilligt har væsentlig dårligere livsvilkår end den øvrige befolkning. Dette skyldes mangel på ressourcer, og hvor ansøgeren ikke ved egen
handling kan ændre på denne fastlåste situation. Og denne situation er ikke kortvarig,
men har ofte varet i ﬂere år. Derfor ser vi også ind i mellem ansøgninger fra familier, vi
tidligere har haft kontakt med, og hvor familien fortsat er i en presset situation socialt,
helbredsmæssigt og økonomisk.
Når familien har levet under disse forhold i 3 år, betragtes de i ﬂg. den danske Fattigdomsdeﬁnition som værende fattige. Men 3 år er lang tid at leve på et eksistensminimum for de mange børn, der også rammes, da selv kortere perioder - set ud fra et
børneperspektiv - har alvorlige konsekvenser i.f.t.
barnets opvækst, da dette har indﬂydelse på kost,
sundhed, skolegang, relation til jævnaldrende og
inklusion i vores samfund.
I de mange ansøgninger vi dagligt modtager, læser vi ofte om den voksnes bekymringer for ikke at
kunne give sit barn en god opvækst, ikke at kunne
tilbyde de samme muligheder, som de jævnaldrende kammerater har, og også om de alvorlige
konsekvenser, det kan have, når det handler om
f.eks. ikke at kunne give sit barn 3 måltider om
dagen. En mor, der søgte om julehjælp, skrev, at
hun og hendes 3 børn ikke have haft el i en måned, da hun ikke havde været i stand til at betale
den forfaldne årsafregning på el, men at hun
forsøgte - trods kulden - at gøre det til en ”hyggestund” for børnene, at der blev tændt levende
lys, selvom det for hende var med til at cementere
en følelse af utilstrækkelighed som forælder.
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En del er ved henvendelsen netop blevet
alene med deres børn, og har været
gennem en svær samlivsophævelse eller
været i et voldeligt forhold, og måske via
et krisecenter. Familierne står måske kun
med deres tøj, og ar på sjæl og krop.
Skilsmissen, samlivsophævelsen eller en
tvangsauktion betyder også for mange
ansøgere, at de sidder med stor gæld,
som det er vanskeligt at komme ud af
– gæld der både kan være til det oﬀentlige, men også være til forbrugslån, som
har hjulpet dem ud af en svær situation,
men på sigt skaber større problemer i
dagligdagen. Budgetterne tynger, og familiernes livsvilkår tynges yderligere, da mange
ikke er berettigede til gældsanering. Som en mor skrev, plagede det hende, at hendes
ungdoms handlinger - grundet sygdom - med optagelse af mange lån, nu 10 år senere
ramte hendes børn.
Vi modtager mange ansøgninger, hvor sygdom – herunder alvorlige lidelser hos barnet
eller forælderen – er det, der belaster dagligdagen, og hvor budgettet kan være tynget
af store medicinudgifter, transport til behandlingssteder, egenbetaling til psykolog etc..
I den kommunale udregning om hjælp ses ofte, at de ikke medtager det, vi forstår ved
helt almindelige faste udgifter, såsom forsikring, hvorfor det "ﬁktive" rådighedsbeløb
viser, at familien selv har økonomisk råderum til at afholde udgiften.

Rådgivning
Behandling af ansøgningerne kræver
ofte telefonisk kontakt med ansøgerne for at få belyst familiens forhold
yderligere og for at kunne yde den
bedst mulige hjælp, som ud over en
økonomisk håndsrækning kan handle
om rådgivning i.f.t. juridiske aspekter omkring den sociale lovgivning,
arbejdsmarkedslovgivningen, som
sparring omkring tanker i.f.m. børnenes følelser og behov ved samværsophævelse, mobning i skolen, boligsituation og lignende.

”

Jeg vil hermed sende jer de varmeste hilsner. Tusinde tak for det legat som
jeg modtog lige inden jul. Det var med
til, at lette en byrde hos mig og gav mig
lidt ro lige inden jul som gjorde, at vi
havde en varm og god jul hos os. Det er
dejligt at mærke den næstekærlighed,
når man så gerne vil gøre alt for sine
børn så de ikke føler sig helt uden for
deres fællesskab.

I rådgivningen lægges vægt på, at
ansøgeren kender sine rettigheder
og handlemuligheder, men vi henviser også til andre organisationer og
instanser for at optimere støtten i den
aktuelle situation.

Birgitte, Middelfart,
(som ﬁk legat til betaling af varmeregning, så der kunne blive lukket op
for varmen efter en måned uden varme
i november-december)
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Året der gik
2014 blev et meget travlt år, der også bød på store forandringer.
Med udgangen af maj 2014 sagde vi farvel til Foreningens
daglige leder Benthe Jensen, der havde valgt at gå på pension
efter 13 år. Som ny daglig leder tiltrådte socialrådgiver
Marianne Brøndberg.
En af de første opgaver blev at arrangere ﬂytning af
Marianne Brøndberg
kontoret til midlertidige lokaler i forbindelse med en
Foreningens daglige leder
igangværende renovering af Egmontgården – hvor
Foreningen har haft til huse siden 1976. Det lykkedes
efter drøftelse med Københavns Kommune at få stillet andre lokaler til rådighed, indtil
vi kunne ﬂytte tilbage til vore kontorlokaler i oktober 2014.
Heldigvis kunne vi i juni 2014 byde velkommen til vores frivillige socialrådgiver Anja
Holgaard, der bistår i den direkte brugerkontakt gennem rådgivning og uddeling af
legater til vore ansøgere.
Endvidere har vi haft Jesper Pilegaard i jobtræning gennem 3 mdr., hvilket efterfølgende har betydet vikaransættelse i forbindelse med vores spidsbelastning op til jul,
idet Foreningen oplevede et boom i antal ansøgninger i november og december 2014,
hvor vi dagligt blev kontakt af familier, der var pressede gr. den forestående jul, og ikke
vidste, hvordan de skulle gå julen i møde.

Det daglige arbejde i sekretariatet
Vi er en lille privat social hjælpeorganisation, hvilket giver os mulighed for at kunne
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. Dette arbejde kan udføres takket være de mange bidrag,
vi modtager fra vores donatorer.
I vores daglige arbejde ønsker vi at vise respekt og forståelse for den enkelte ansøgers
særlige situation, og forsøger gennem vores socialfaglige vinkel og kompetente rådgivning at få belyst, behandlet og besvaret vores ansøgere – og helst indenfor kort tid.
Trods at vi ikke altid har mulighed for at yde hjælp eller kun kan yde en håndsrækning,
forsøger vi i dialogen at sikre, at ansøgeren føler sig hørt og taget alvorligt.
Arbejdet baserer sig også samtidig på 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. Vi ønsker at holde vore administrationsomkostninger på
et minimum, hvilket ses ved, at der er få medarbejdere til at løfte denne væsentlige og meningsfulde opgave.
Ud over 1.598 bevilgede legater samarbejder vi med Heinrich og Laurine Jessens Fond
og Erikema legatet. Vi screener og med skriftlige indstillinger søger vi hjælp til vore
ansøgere, der er i en særlig vanskelig situation. Dette giver mulighed for bevillinger, der
ligger udenfor vores egen Forenings økonomiske rammer - et samarbejde vi er meget
glade for.
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Vi bruger kontinuerligt tid på fundraising.
Grundlaget for foreningens uddelinger ligger
derfor i de mange bidrag, vi har modtaget i
2014. Disse bidrag kommer fra fonde og legater,
der har støttet os tidligere, såvel som vi også
arbejder for at udbrede kendskabet til vores
forening.

”

Mine børn og jeg vil
INDERLIGT gerne sige tak for en
fantastisk sommer i Faaborg. Det
var guld værd for os og vi taler
stadig om den. - Og i år er det
MIN ferie med børnene som de
har fortalt om da de kom tilbage
i skolen. Uhhhh jeg kan ikke
være mere lykkelig!!!
Tak fordi i gjorde det muligt.

Derudover har vi også søgt ministerielle puljer,
og modtog midler til foreningens uddeling af
julehjælp fra Social- og Integrationsministeriets
pulje. Derudover modtog vi også støtte fra ministeriet til opfølgende aktiviteter efter juleuddelingen 2013. Herigennem kunne vi støtte den
Susanne, Vordingborg
voksne til at deltage i en individuelt tilrettelagt
fritidsaktivitet, og tilbagemeldingerne har her
været, at det for deltagerne har ført til en mere aktiv tilværelse og et øget socialt netværk til glæde for såvel den voksne som børnene i familien.

Hvad hjælper vi med?
En oversigt over hvad Foreningen støtter...
Som en del af foreningens værdigrundlag tager vi udgangspunkt i hver familie med sin
særlige historie og sine udfordringer, og der hvor familien aktuelt står. Vi støtter dér,
hvor legatet kan løse den akutte situation, men også dér, hvor det kan være med til at
skabe forandring for barnet, som den voksne – dér, hvor det giver mening. Det betyder, at vi som forening arbejder for gode opvækst- og udviklingsbetingelser for børn.
Vi ønsker at styrke enlige forsørgere og deres børns vilkår og muligheder for at klare
sig i samfundet og få skabt rammerne for et værdigt liv. Gennem at forbedre familiens
livsbetingelser, ønsker vi at være med til at skabe et godt børneliv og styrke inklusion i
samfundet for såvel børn som voksne, og dermed at forebygge et liv i fattigdom.
På 5 år har kommunerne skåret over 800 millioner væk i støtten til økonomisk trængte. Flere får nej, når de søger støtte til bl.a. sygebehandling, tandlægebehandling,
ﬂyttehjælp mv., med henvisning til familierne skal spare op og betale selv. Loven for
enkeltydelser har ikke ændret sig, men det
har praksis. Men når mange familier lever på
TUSIND TAK for legatet.
et eksistensminimum, kan et afslag betyde
Jeg er dybt taknemmelig og har
fravalg af nødvendig medicin eller lignende,
bestilt min førte bog.
når pengene ikke er at ﬁnde i pungen.
Line, Odense
Vi må konstatere, at der stadig er behov for
Foreningen, og på næste side ses, hvad de
indsamlede donationer er brugt til i 2014.

”
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Fordeling
af bevilget beløb i 2014:
Fordeling af behandlede ansøgninger i 2014:
I tilknytning til fordelingen kan
oplyses at, f.eks. bevilling af
spædbørneudstyr i.f.m. en forestående fødsel udgør 4 % af de
behandlede ansøgninger, men
udgør 7 % af de midler, vi bruger
til formålet. Tilsvarende udgør
julehjælp 40 % af de behandlede
ansøgninger, men 26 % af de
uddelte midler.

Fordeling af bevilget beløb i 2014:

Disse forskelle skyldes, at
foreningens legater til visse
bevillingsområder er større
end til andre områder.
F.eks. uddeles der typisk
kr. 2.500 – 3.000 til
spædbørneudstyr, mens
uddeling af legat til julehjælp
altid udgør kr. 1.000 pr. familie

Spædbørnsudstyr:
Som Foreningen ønsker vi at støtte op en god start på livet, og at være med til at styrke
relationen mellem mor og barn, så hun ikke udfordres yderligere af ikke at kunne
anskaﬀe det mest nødvendige spædbørnsudstyr, barneseng eller en barnevogn. Vi ved,
at det har et forebyggende sigte for barnets videre tilværelse – et afsæt, som også fører
tilbage til foreningens historie, der er tæt knyttet sammen med den ”gamle” Mødrehjælp.

PC’ere og uddannelse:
Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 60.000 de børn som forlader folkeskolen hvert år aldrig kommer videre i uddannelsessystemet. Med ringe uddannelse har
du ringe muligheder. Opgaveløsning, informationssøgning og kommunikation mellem
skole og hjem foregår i dag ved hjælp af pc’ere. Børn, der ikke har denne mulighed,
kommer bagud i undervisningen, og har derfor ikke de samme muligheder fagligt. På
trods af skolereformen er det vanskeligt mange steder for folkeskolen at kunne stille
det nødvendige antal pc’er til rådighed. Det vil være en udfordring i de ﬂeste familier,
at gå med barnet på biblioteket ﬂere gange om ugen, for at få adgang til en pc’er, til
løsning af sønnens skolearbejde, medbringende de mindre søskende. Hvis lille Stefan
ydermere også har koncentrationsproblemer, som kræver ekstra tid til opgaven. Foreningen støtter også den voksnes uddannelse med pcér eller studiebøger. Vi vurderer,
at en bevilling af et legat til køb af en pc’er ikke kun skaber bedre muligheder fagligt,
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”

Jeg søgte om hjælp til en bærbar computer til mit studie, og jeg
er virkelig ufattelig taknemmelig
for hjælpen. Jeg har siddet i de sidste uger og læst til eksamen, og
det er en befrielse, at kunne lave
alt arbejdet hjemmefra, i stedet for
på bibliotekets computere.
Tusind tusind tak.
Pernille, Esbjerg

men også bedre fremtidsmuligheder og
leveforhold for barnet eller den voksne, og
dermed forebyggelse af et liv i fattigdom.
Set ud fra et samfundsperspektiv er dette en
samfundsmæssig investering. Foreningen har
i 2014 i alt uddelt 39 PC-legater til samlet kr.
154.000, hvoraf 30 er uddelt børn og unge, 5
til mors uddannelse samt 4, hvor både barnet
og den voksne skal bruge pc’eren uddannelsesmæssigt. Desværre er oplever vi et til
stadighed stigende antal ansøgninger om
PC’ere og vi måtte overføre 4 ansøgninger til
bevilling i 2015, da budgettet til pc’ere var
opbrugt.

Fritid og Ferie:
Der er ofte lighedstegn mellem fattigdom og social isolation/ringe netværk. I beskrivelserne fra mødre eller fædre fremgår, at de ofte oplever det som ”pinligt”, at de ikke har
råd til, at deres barn kan deltage i de fritidsaktiviteter eller arrangementer, som jævnaldrene børns forældre har råd til at betale for. For børnene bliver det også ”pinligt” at
skulle svare på kammeraternes spørgsmål om, hvorfor de ikke kan deltage - en situation, som gør, at barnet ofte trækker sig fra relationerne for at undgå disse spørgsmål.
Vi hilser derfor velkommen, at man i nogle kommuner har ønsket at være med i et
projekt ”Fritidspas” gennem ”Socialministeriet”. Her giver man udsatte børn mulighed
for at deltage i de lokale fritids- og sportsklubber, og erfaringerne viser, at op til 50%
af børnene bliver i aktiviteten efter 1 år. Men der er stadig mange børn i Danmark, der
ikke har denne mulighed, fordi de ikke bor i de udvalgte kommuner. Derfor støtter vi
børns deltagelse i fritidsaktiviteter for at bryde isolationen og styrke integrationen/inklusionen, men også for at skabe et åndehul for barnet i en belastet hverdag. Vi betaler
kontingentet til sportsklubben, spejderturen samt de nødvendige fodboldstøvler, gien
til judo etc.. Vi betaler også udgiften til en lejrskoletur.
Vi støtter også korte ferieophold f.eks. deltagelse i en cirkuslejr, en vikingelejr, nogle
dage i et sommerhus i Danmark, hvor familien sammen kan få fælles positive oplevelser. En mor udtalte efter 5 dage med
sine børn på et feriecenter, at der for
første gang ikke have været konﬂikter i
familier, og at det var noget, de kunne
bygge videre på efter hjemkomsten.
Det kan også være hjælp til endagsoplevelser, da det for nogle mødre eller
børn kan være så svært grundet fobi,
angst mv. at være tæt på andre over
ﬂere dage, og hvor det handler om,
at turen foregår den dag, hvor familien har en af de bedre dage og kan
mobilisere ressourcerne til udﬂugten til
Legoland etc..
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Sygdom m.v:

”

Mange ansøgninger kommer fra familier, som
er ramt af sygdom over lang tid – det være sig
Tusind tak for dette uvurden voksnes svære og ofte mange diagnoderlige Julelegat, vi er bare så
ser, eller barnets helbredsforhold fysisk eller
taknemmelige for denne håndspsykisk. Med de mange stramninger i komrækning. - Også tak for de
munernes forvaltning af bl.a. merudgifter ved
økonomiske råd, det havde jeg
forsørgelsen af et barn med handicap, ser vi
virkelig brug for!
både i pressen og i ansøgningerne, hvad dette
Anja, Kalundborg
betyder for den daglige kamp for tilværelsen
også at kæmpe mod det kommunale system,
men ikke alle har ressourcer til årelange kampe. Vi modtog f.eks. en ansøgning fra en
mor, der søgte hjælp til en pcér til sit barn med ﬂere diagnoser, fordi han på baggrund
af adskillige fagpersoners udredning blev vurderet at have brug for denne for at kunne
få pc-programmer til stimulation af tale, koncentration mv.. Kommunen ville gerne
bevilge de omtalte træningsprogrammer som merudgifter, men ikke pc’eren, som man
antog at være hver mands eje – men det er det ikke for alle i dette samfund, og for denne mor skabte det stor frustration, at hendes søn dermed ikke kunne få den rette hjælp.
Vi hjalp! Vi støtter også til andre udgifter såsom tandbehandling, briller, egenbetaling
til fysioterapi.
Ud over den økonomiske belastning, er det også svært og opslidende at have syge
børn, når man er alene med dem og uden nogen at dele opgaven, ansvaret og bekymringerne med. Eller mor selv gennem en årrække har været syg og ikke kan se forbedringer i sygdomsforløbet, måske tværtimod at bekymre sig om, at dette måske er min
sidste jul med børnene.

Konﬁrmation:
Som det kan ses lider mange børn afsavn i deres dagligdag, når tilværelsen leves på et
fattigdomsniveau – dette er både kulturelt og socialt. Hvert forår og efterår modtager
vi mange ansøgninger fra bekymrede forældre, der har et ønske om, at deres Soﬁe eller
Søren skal opleve denne mærkedag og få en god dag, som klassekammeraterne jo
kommer og fortæller om efterfølgende, og derfor søger økonomisk hjælp til konﬁrmationskjolen, gaven og til en lille fest for barnet. Det hjælper vi gerne med – oftest med
kr. 2.500, og vi modtager mange takkebreve om, at dette skaber glæde og redder dagen.

Etablering og anskaﬀelser til hjemmet og familien:
21% af foreningens midler går til familier, der har behov for hjælp til ﬂytning, anskaﬀelse af møbler eller måske udskiftning af nødvendigt inventar, der er gået i stykker eller
som børnene er vokset fra. Vi ser, at kommuner bevilger kr. 3.000 til fuld etablering ved
fraﬂytning fra et krisecenter til en mor og 3 børn. For dette beløb skal der anskaﬀes alt
fra senge til spisebord, 4 stole, køkkengrej, lamper mv. – dvs. et hjem.
Vi anser det ikke som luksus, at der f.eks. kunne være 2 stole mere eller, at der kan
bevilges inventar til børnenes værelse og måske med et bord til lektielæsning for herigennem, at børnene kan få en oplevelse af ligeværd med andre børn og ikke hele tiden
blive mindet om, at vi er ”anderledes", når sengen er gået i stykker eller familien sover
på en madras på gulvet. I den kommunale udmåling af hjælp tages der ikke højde for,
at børnene kan få en kammerat med hjem til spisning, og dermed fremmes inklusion
og netværksdannelse ikke. Her hjælper vi også!
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Jeg vil sige tusind tak for
bevillingen af et legat på 3.000
kr. til os.
Jeg er meget taknemmelig og
meget glad for deres hjælp.
Nu skal min søn ikke længere
sove på gulvet.
Zahira, Sønderborg

Vi modtager også regelmæssigt ansøgninger,
hvor der søges om hjælp til en cykel til Nikolaj
for, at familiens hverdag kan blive lettere, eller
han efter et ophold på Julemærkehjem har behov
for fortsat at få den nødvendige motion for
at fastholde sit vægttab. Det kan også handle
om skoletasken til Sara ved hendes skolestart,
eller vintertøjet til børnene, der kan vælte hele
familiens budget. For mange familier er det helt
nødvendigt at indregne de udbetalte børnetilskud og børnebidrag i familiens økonomi for at
kunne dække de faste udgifter, der f.eks. tynges
af høje boligudgifter.

Gæld eller uforudsete udgifter:
Vi modtager dagligt ansøgninger, som viser meget gæld – gæld der kan være opstået
i forbindelse med en skilsmisse eller efter tab af ægtefælle, og hvor huset er gået på
tvangsauktion, da det ikke kunne sælges. En anden grund er væsentlig indtægtsnedgang opstået over tid f.eks. ved sygdom, hvor ansøgeren fra at have været i arbejde,
til at være faldet for dagpengeretten til at komme på kontanthjælp. Udgifterne er ikke
længere proportionale med indtægterne, men hvor det handler om overlevelse og ubetalte regninger. Som en mor udtalte ” Jeg vil så gerne leve - ikke bare overleve”.
Det kan handle om en mindre sanering af budgettet ved betaling af små gældsposter,
såsom restgæld på kontokøb, en vaskemaskine købt på afbetaling eller en afdragsordning på tandbehandling for at skaﬀe luft i budgettet, så familien kan klare sig fremadrettet. Vi ser også ansøgninger, hvor en uventet høj årsafregning på el, vand eller varme
kan vælte budgettet, og hvor et legat igen kan få familiens dagligdag på fode. Vi har
også i 2014 også hjulpet med huslejerestancer for at forhindre udsættelse af boligen.
3,6% af de behandlede ansøgninger og 6% af de uddelte midler er gået til dette fokusområde.

Julehjælp:
Foreningen har i 2014 haft den store glæde at kunne uddele julehjælp til 655 ansøgere,
svarende til 40,4% af de behandlede ansøgninger, men 25,9% af den samlede uddeling.
Vi kunne dermed give over 50% ﬂere ansøgere en håndsrækning med bevilling af et julelegat på kr. 1.000. Dette lykkedes, da Karoline Amalie logen og søsterloger under Odd
Fellow ordenen havde lyst til at støtte vort meningsfyldte arbejde gennem at donere
overskuddet fra deres julemarked til vores uddeling af julehjælp.
Selv et relativt lille legat kan give mulighed for,
at julehyggen kan indﬁnde sig, at kunne glæde
sit barn med en julegave og indfrie sit barns
forventning til denne højtid. Julen er følelsernes
Jeg takker hermed mange
tid. Det er også ofte en svær og sårbar tid for
gange for Julelegatet. Nu kan
den voksne, der får en følelse af afmagt ved ikke
mine børn og jeg få en dejlig
at kunne ﬁnde økonomi til de mange ekstra udJul.
gifter, der er i forbindelse med julen. Vi får derfor
Sarah, Korsør
også mange takkebreve, der viser familiernes
taknemmelighed over det bevilgede legat.

”
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”At gøre en forskel i
et menneskes liv…
Når jeg tænker, at ”Foreningen til Støtte for Mødre og Børn”
har sin berettigelse, er det fordi jeg gang på gang har oplevet,
at det gør en forskel i et menneskes liv, når nogen tager dem
alvorligt, lytter til de vanskeligheder som livet/skæbnen har
budt dem.

Tove Schirmer
Bestyrelsemedlem

Der kan være mange grunde til, at man har brug for hjælp.
Jeg er forstander for krisecenter Den åbne dør. Der bor 12 kvinder og op til 12 børn.
Disse kvinder har været udsat for vold fra ægtemanden eller kæresten eller på ﬂugt
fra æresrelateret vold. Ud over den fysiske og psykiske vold, har kvinderne ofte været
udsat for økonomisk vold, hvilket bl.a. betyder, at de ikke har haft indﬂydelse på familiens økonomi. Det vil sige, at de ofte har brug for hjælp til at overskue deres økonomi,
samt støtte til enkeltstående udgifter.
Når en familie har ondt i økonomien, er det oftest børnene, det går ud over. I stedet
for smarte sko, en tur til frisøren for en teenager, sommerferie, computere og andet,
bliver det nødvendigt, at bruge alt hvad man har på ren overlevelse. Hvis dette er for en
kortere periode, kan det være godt nok, men hvis det er noget, man må gøre på lang
sigt, kommer det til at skade børnene, som nemt kan blive udelukket af fællesskaber i
skolen og i fritidsaktiviteterne.
I en tid hvor der i det oﬀentlige skæres på bl.a. enkeltydelser, bliver det endnu vigtigere,
at der er fonde, som man kan søge til disse familier.
Senest oplevede jeg det i denne uge, da en mor med to drenge ikke vidste, hvor hun
skulle få 800kr fra, så de kunne komme på påskelejr. Det havde de set hen til, ikke
mindst drengene. Så det var med stor bekymring, at denne mor henvendte sig til mig.
Det bragte glæde og dyb taknemmelighed, da ” Foreningen til Støtte for Mødre og
Børn” kunne yde dem den hjælp.
Det er jo ikke bare de 800 kr., men hele det menneskesyn, som ligger til grund for, at
dette menneske imødekommes, høres og forstås i forhold til, at livet kan være vanskeligt.
Stor tak til støtteforeningen.
Det gør en forskel i menneskers liv…

Tove Schirmer,
bestyrelsesmedlem
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Bidrag og støtte
til Foreningen

”

Tusind tusind tak for
Julehjælpen. Jeg er så dybt
taknemmelig for jeres
hjælp. Jeg har allerede
mere ro i mit sind, nu når
jeg ved jeg kan købe gaver
til mine to piger.
Gud velsigne jer !

Igen i 2014 ﬁk Foreningen et ﬂot år, og vi kunne
glæde os over i alt 3,5 mio. kr. fra fonde, legater,
virksomheder og enkeltpersoner. Disse bidrag – store som små – gør det muligt at hjælpe et stort antal
enlige forsørgere med børn, samt en mindre gruppe
gravide eller samlevende/gifte familier med børn.
Rikke, Helsingør
Mange af Foreningens bidragsydere har støttet os
i mange år, hvilket vi er meget taknemmelige for,
da denne trofasthed har stor værdi for os. Vi hilser
samtidig nye bidragsydere velkomne og håber på et
udbytterigt samarbejde til gavn for vore ansøgere. Dette er glædeligt, da det også bekræfter os i at vores indsats overfor for den enlige forsørgers situation og den vanskelige hverdag, mange børn vokser op i, er væsentlig og støtteværdig. Det giver os en tro
på vores virke og energi til at fortsætte dette meningsfyldte og nødvendige arbejde.
Vi prioriterer vores fundraising, da der for hver krone, der gives ud, skal sikres, at der er
midler til dette, og ser frem til, at de krisetider, virksomhederne tidligere har mærket,
er ved at være slut, og at endnu ﬂere har lyst og mulighed for at støtte vores arbejde
fremadrettet.
Foreningen har gennem en årrække haft et fortrinligt samarbejde med Louis Petersens
Legat, og det var derfor meget glædeligt, at vi i 2014 modtog kr. 500.000 til Foreningens støtte af enlige forsørgere i det Storkøbenhavnske område.
En anden trofast donator er Asta og Jul. P. Justesens Fond, som vi igen har modtaget
kr. 483.600 til uddeling i 2014, samt kr. 450.000 til foreningens uddelinger i 2015 til
værdigt trængende.
Det var ligeledes meget glædeligt, at Foreningen i år
har modtaget kr. 300.000 til foreningens fortsatte
virke for enlige, vanskeligt stillede forsørgere fra Den
A.P.Møllerske Støttefond.
Også Hempelfonden betænkte os med et større
legat på kr. 250.000, som vi er meget taknemmelige
for at modtage til foreningens arbejde i 2015.
Der skal igen lyde en stor tak til Odd Fellowlogen for
den ﬂotte donation i forbindelse med logens årlige
julemarked, samt en tak for et godt samarbejde
omkring dette arrangement.

Foreningens stand ved Odd Fellowlogens julearrangement 2014
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Det var med stor glæde at vi igen i 2014 modtog støtte fra Augustinus Fonden med kr.
200.000 til vores sociale arbejde med enlige forsørgere i en vanskelig situation.
Ligeledes var det med stor glæde, at vi ﬁk overrakt kr. 100.000 fra Aase og Ejnar Danielsens Fond til foreningens sociale arbejde, såvel som vi takker for kr. 100.000 fra Aage
og Johanne Louis-Hansens Fond til foreningens velgørende arbejde.
Endvidere skal der også lyde en tak til Erikema Legatet for at støtte vores arbejde med
uddeling af pcére til børns skolegang, men også for at indlede et samarbejde med os
omkring større uddelinger i særlige situationer, som vore ansøgere kan beﬁnde sig i.
Vi ser frem til at fortsætte dette samarbejde i 2015.
Endelig vil Foreningen her benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle bidragydere.
Enhver krone er med til at gøre en forskel for vore mange ansøgere og for vores arbejde, så enhver donation - stor som lille - tages imod med glæde. Det er med til at løse
akutopstående situationer, støtte forventede udgifter, der ikke ﬁndes midler til i det
stramme budget som til opmuntring f.eks. i forbindelse med alvorlig sygdom.
Der skal også lyde en stor tak til Aksel G. Kommunikation, som i år har bistået os med
at få etableret en ﬂot stand på Odd Fellow Logens julemarked, såvel som gennem mange år har bistået med redigering og trykning af Foreningens årsberetning.

Foreningens økonomi
Regnskabsmæssigt viser 2014 endnu et godt år. Vi behandlede knapt 2.300 ansøgninger om legater primært 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 foreningens ﬂotte år med øgede indtægter fra vore mange bidragydere
blev det muligt i 2014 at yde knapt 16 % ﬂere et legat til afhjælpning af en svær situation helbredsmæssigt, socialt og økonomisk.
Årets resultat efter legatuddelinger på kr. 2.515.113,92 udgør kr. 0.
Foreningens egenkapital udgør kr. 1.837.504 pr. 31. december 2014.
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Uddrag af årsregnskab
2014
Indtægter
Bidrag og kontingenter fra medlemmer 4.050
Bidrag fra øvrige
3.542.084
Indtægter fra tilknyttede legater
109.460
Renteindtægter
53.877
Omkostninger
Gager m.v.
Gager projekter.
Kontoromkostninger
Revision

-842.671
-150.000
-105.624
-56.850

Årets uddelinger
Hensat til senere uddeling
Anvendt i året
Årets resultat

2013
tkr.

3.709.471
3.709.471

7
2.815
109
66
2.996

-1.155.145
2.554.326

-890
-175
-121
-46
1.764

-2.526.111
28.215
0
0

-2.026
0
262
0

0

0

Resultatdisponering
Overført resultat

Tak til alle,
der har ydet bidrag i 2014
Anonym
Augustinusfonden
Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat
Børnelegatet af 1975
Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat
Danielsen, Aase og Ejnar Danielsens Fond
Den A. P. Møllerske Støttefond
Dyssegaard Sogns Menighed
Erikema (Thune)
Evers, William Hugo Evers Fond
Familiefonden af 1975
Fog Johannes Fond
Gad Andresen Fond
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20.000
200.000
10.000
20.000
300
100.000
300.000
2.000
40.000
2.000
5.000
10.000
20.000

Grundfoss A/S
Hansen Martin Tømrermester
Harders Fond
Heise, Ville Heises Legat
Hempel Fonden
Hoﬀmans Frans Mindelegat
Højgaard, Knud Højgaards Fond
Irma Fonden
Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond
Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond
Justesen’s Fond, Birthe
Frederik & Emma Kragh’s Mindelegat
Kirk, Ole Kirks Fond
Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond
Linex Fonden
Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond
Lund & Bugge’s Legat
Lægeforeningens Boligers Fond
Margrethegaardens Legat
Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond
Novo Gruppen
Nordea Fonden
Odd Felow Logerne
Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond
Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond
Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond
Palsbøll Fonden
Petersen, Louis Petersens Legat
Politikens Fond
STG’S Gavefond
Skovs Henry og Mary fond
Social- og Integrationsministeriets pulje
til frivillige organisationers uddeling af julehjælp
Social- og Integrationsministeriets pulje
til landsdækkende frivillige organisationers opfølgende sociale indsats
Spies Simon Fonden
Steinmans Legat
Toyota Fonden
Vemmetofte Kloster
Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond
Øvrige gavegivere
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20.000
10.000
2.000
10.000
250.000
50.000
75.000
7.000
30.000
933.600
50.000
25.000
15.000
90.000
10.000
100.000
6.876
10.000
60.000
17.500
10.000
15.000
110.000
10.000
10.000
50.000
15.000
500.000
7.000
10.000
8.000
63.608
150.000
25.000
25.000
15.000
5.000
10.000
2.200
3.542.084

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.
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