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Årsberetning 2015
Fattigdom og
kampen mod
håbløshed...

Lena Søgaard
Foreningens formand

Foreningens bestyrelse tager hvert år i januar s lling l årets uddeling- hvad vi vil stø e? Omdrejningspunktet for vores drø elser er hver gang, hvor gør vores midler bedst gavn?
Vores ansøgere har det lfælles, at de har meget få ressourcer l rådighed. Et rådighedsbeløb på
under 4.000 kr. om måneden for at kunne komme i betragtning l hjælp fra os. Med rådighedsbeløb i den størrelsesorden og o e lavere endnu, er hverdagen en stor prioritering, hvor det handler
om at overleve - der ikke midler l også at leve.
Vi er i Foreningen også nødt l at prioritere vores midler. Og på en måde minder vores drø elser
i bestyrelsen om den vores ansøgere har med sig selv hver eneste dag. Skal midlerne anvendes
l basale fornødenheder eller l at ”leve” f.eks. l et ferie ophold, hjælp l konfirma onen eller
julehjælp.
Vores forening har eksisteret i 110 år. En periode hvor samfundsforholdene godt nok har ændret sig
radikalt, dog ikke så grundlæggende, som mange tror. Der findes fortsat i 2015 en gruppe mennesker, hvis livsforhold betyder, at de ikke ved egen kra kan skaﬀe et fornødent underhold l sig
og deres børn. Både den nye kontanthjælpsreform og stramninger på sygedagpengeområdet øger
presset på denne gruppe. Et pres, der gør dem a ængig af hjælpen fra private organisa oner, som
vores, både for at kunne overleve og ”leve”.
Vi har med de midler, vi takket været vores trofaste bidragsydere kan uddele, valgt at stå på begge
ben. Det har vi, fordi mennesket ikke lever at brød alene. Fa gdommens følgesvend er håbløsheden
- og den skal vi for enhver pris forsøge at overvinde af hensyn l den næste genera on. Og som et
udsnit af takkebreve, vi bringer i beretningen, viser, gør det en kæmpe forskel for mennesker i en
vanskelig økonomisk situa on bare en gang i livet at kunne ”leve” og ikke blot overleve.
Så fra bestyrelsen skal lyde en meget stor tak l vores bidragsydere, der gør det muligt at yde
denne hjælp både l at overleve og l at ”leve”. Vi håber, I også fremadre et vil bidrage og vil være
med l at viderebringe kendskabet l Foreningens arbejde, så vi fortsat kan gøre en forskel for de
enlige forsørgere og deres børn. En gruppe, der desværre let forsvinder i mængden af alle de andre
grupper i samfundet, der har brug for hjælp.

Lena Søgaard, formand

3

Foreningens arbejde
I Foreningen l Stø e for Mødre og Børn mener vi, at alle børn har ret l et godt liv – også i betydningen at have ret l deltagelse i det sociale liv. Derfor stø er vi mødre eller fædre i at skabe et
godt liv for deres børn ved, at vi stø er mor m/k i at være den, der skaber rammerne for barnets
liv.
Foreningen l Stø e for Mødre og Børn er en almenny g humanitær forening, som lbyder rådgivning samt økonomisk hjælp l enlige forsørgere og deres børn, som er særligt trængte, og som
har opbrugt alle andre muligheder for at søge stø e. Den typiske enlige forsøger, som modtager
stø e fra Foreningen, er socialt udsat og økonomisk marginaliseret, med ringe lknytning l arbejdsmarkedet og o e med liden eller ingen kompetencegivende uddannelse. O e kæmper disse
forsørgere/børn desuden med fysiske og psykiske lidelser, som er med l at isolere dem yderligere
fra det omgivende samfund. Børn, som vokser op under disse forhold lider store afsavn og har et
stort behov for posi ve oplevelser, successer og alterna ve rollemodeller.
Vi har en lang historie bag os i Foreningen l Stø e for
Mødre og meget har ændret sig gennem årene. Dog ser
vi stadig i dag fa gdommen træde frem l trods for, at
Danmark er et af verdens rigeste lande. Det er en kendsgerning, at den materielle fa gdom øger risikoen for fa gdom
på andre områder, og at fa gdommen bæres videre af
børnene. Det påvirker livsvilkårene for børnene – ringere
boligforhold, dårligere økonomi, ringe netværk og manglende muligheder i hverdagen – f.eks. at kunne dyrke idræt.
Ringere kost og mindre overskud betyder også, at børnene
får mindre udby e af deres skolegang og ringere muligheder på arbejdsmarkedet på sigt.

”

Tusind tak for legatet l Sørens
karateundervisning. Han blev
bare så glad!
Bedste hilsener
Pia

Det bekymrer os derfor, at vi står over for en kontanthjælpsreform, hvor fokus synes at være på at
bekæmpe de fa ge snarere end at bekæmpe fa gdom. Den virkelighed, vi forudser, er, at reformen vil føre l, at allerede udsa e borgere bliver endnu mere udsa e og vil være ude af stand l at
betale deres husleje med risiko for hjemløshed. Denne forudsigelse bunder i, at vi i de mange ansøgninger ser mange økonomiske udfordringer, hvor enderne i budge et ikke hænger sammen, og
restbeløbet l kost, personlige fornødenheder og tøj mv. er så begrænset, at familier o e fravælger
helt nødvendige indkøb, så som medicin, for at få mad på bordet.
De e betyder, at der bliver endnu større behov for den stø e foreninger, som vores kan give. En
udfordring, vi håber, at vore mange donatorer i endnu større omfang har lyst l at lø e, sammen
med os, da det ellers er børnene, som i endnu højere grad kommer l at betale prisen for et børneliv, som er langt væk fra det liv, deres jævnaldrende kammerater lever – og et liv, der vil påvirke
dem langt ind i voksen lværelsen: Uddannelses- og erhvervsmæssigt, socialt og økonomisk.
Selvom den generelle levestandard er hævet gennem de mere end 100 år, der er gået siden foreningens s else, er der stadig familier i Danmark, der er socialt udsa e og for hvem, lværelsen
bliver en daglig kamp.
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2015 i tal
I 2015 modtog foreningen i alt 2.323 ansøgninger om stø e, imod 2.289 ansøgninger året før,
hvoraf:
 1.383 ansøgere modtog legater l en værdi af i alt kr. 2.638.252 imod 1.598 uddelinger året
før. Heraf blev 480 familier bevilget Julehjælp.
 29 ansøgere blev inds llet l økonomisk stø e hos andre fonde, der bevilgede kr. 242.560
især gik l etableringer og andre anskaﬀelser.
Året før blev 6 ansøgere inds llet l andre fonde.
 8 ansøgere blev henvist l andre private rådgivninger eller en oﬀentlig myndighed, imod
16 ansøgere året før.
 198 ansøgninger blev henlagt, da ansøgeren ikke reagerede på vores henvendelser, imod
146 året før.
 686 ansøgere fik afslag på deres ansøgning om økonomisk stø e, imod 503 året før.
Heraf fik 316 familier afslag på julehjælp. Afslag sker typisk, fordi ansøgningen ligger uden
for foreningens formål, eller fordi ansøgeren har modtaget en bevilling fra foreningen
kort d forinden.
 98 ansøgninger blev overført l behandling i 2016, imod 20 året før, samt 59 sager
som arkiveres/henlægges i starten af 2015.
S gningen i antallet af afslag skyldes hovedsagligt det store antal af afslag, som vi desværre må e
give i forbindelse med Julehjælpen.
Når vi alligevel formår at uddele næsten kr. 125.000 mere end året før, skyldes det ikke mindst at
Arbejdsmarkedets Feriefond bevilgede kr. 686.000 l sommerferien 2015. Når volumen af uddelte
legater således falder l trods for, at årets uddeling er rekordhøj, skyldes det, at de legatpor oner,
som udbetaltes via Arbejdsmarkedets Feriefond var markant større end foreningens almindelige
legatpor oner.

”

Vedr. ferie med støƩe fra AFF:
Mange tak for ferie. Jeg og mine 2 børn hyggede os
hele ugen og fik samlet en masse sten ved stranden.
Der var en god stor legeplads lige ved siden af – den
blev brugt hver dag.
Det var den hyggeligste uge på hele sommeren, og
børnene havde en masse at fortælle om i skolen.
Vi siger mange tak for ferien.
Susanne, Sofie og SebasƟan
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Forsørgelsesgrundlaget
Forsørgelsesgrundlaget blandt foreningens ansøgere er primært overførselsindkomster, jf. fig. 1.
Ansøgere på overførselsindkomster udgør 87% af gruppen af ansøgere, som foreningen er i daglig
kontakt med. Kun 13% er i arbejde, hvoraf der for langt de flestes vedkommende er tale om lavlønsjob eller prak kforløb, og hvor deres situa on kan være lige så fastlåst, som det er lfældet for
mange af de ansøgere, der er på overførselsindkomster.

Forsørgelsesgrundlag 2015

Figur 1
Figuren viser fordelingen af forskellige typer af forsørgelsesgrundlag blandt
foreningens ansøgere i 2015

53% af foreningens ansøgere lever af kontanthjælp, imens 34% af foreningens ansøgere lever af
andre oﬀentlige ydelser. Blandt kontanthjælpsmodtagerne kan vi observere en s gning på 2%.
Tilsvarende ser vi små fald hos modtagere af pension og sygedagpenge på 1% for hver gruppe,
sammenlignet med året før.
Selvom der er tale om meget små bevægelser, og at det generelle billede af foreningens brugere
dermed er stabilt i forhold l året før, tegner der sig desværre et både hér og generelt i samfundet et billede af, at Danmarks svage og syge fortsat presses over i kontanthjælpssystemet, hvor
de fastholdes på lave ydelser, o e i alt for mange år. Det bekymrer os meget, idet alt tyder på, at
de børn, som vokser op under disse forhold er i overhængende risiko for selv at få et voksenliv på
overførselsindkomst.
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Uddelingen i 2015
I 2015 uddelte Foreningen kr. 2.638.252 fordelt på 1.383 ansøgninger om stø e.
De konkrete formål vi uddelte l samt deres finansielle vægt, fremgår af figurerne
2 og 3 herunder.

Fordelingen af bevilgede ansøgninger

Figur 2
Figuren viser fordelingen af bevilglingsområder blandt bevilgede ansøgninger i 2015

Fordelingen af bevilget beløb

Figur 3
Figuren viser den finansielle vægt af de forskellige bevilgningstyper blandt
bevilgede ansøgninger i 2015
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Spædbørnsudstyr
Stø en l vordende og nybagte mødre er noget foreningen historisk set har prioriteret meget højt.
I kommunerne bliver en graviditet betragtet som en forudsigelig hændelse, hvorfor der ikke kan
ydes hjælp l denne nødvendige hjælp, men mange af vore ansøgere beskriver kærestebrud eller
samlivsophævelser, der gør, at forholdene ændres, og forudsigeligheden forsvinder. Det er yderst
vig gt at skabe trygge rammer og en god start for bondingen imellem mor og barn.
I 2015 uddelte vi legater l anskaﬀelse af spædbørnsudstyr for i alt kr. 118.500 fordelt på 47 ansøgere. Som det fremgår af figur 2, udgør de e godt 3% af de samlede bevillinger i 2015. Størrelsen
på legater l anskaﬀelse af spædbørnsudstyr ligger typisk på kr. 2.000 - 3.000.

Etablering
Foreningen yder jævnligt stø e l, at en familie kan blive etableret i et nyt hjem og få skabt en tryg
base for børnene og den voksne. Mange af de enlige forsørgere, som vi hjælper l at sikre en bedre
frem d, fly er direkte fra et krisecenter l deres nye bolig, og de har o e intet eller meget lidt at
fly e med. De kommunale ydelser l fuld etablering er desværre langt fra lstrækkelige, og vi ser
regelmæssigt kommunale bevillinger på kr. 2.000 l dækning af fuld etablering. Derfor uddeler vi
jævnligt stø e l de e formål.
I 2015 uddelte vi i alt 50 legater l en samlet værdi af kr. 119.417. Når bevillinger l etablering kun
udgør ca. 4% af det samlede antal bevilgede ansøgninger, jf. figur 2, skyldes det, at vi i s gende
grad inds ller ansøgere l fonde, vi samarbejder med såsom Erikema Legat, der kan bevilge større
beløb, end vi har mulighed for – et samarbejde, vi er meget glade for.

Anskaﬀelser
Anskaﬀelser l hjemmet og l børnene udgør en forholdsmæssig stor del af foreningens uddelinger. Her vil o e være tale om den type af uforudsete ”forudsebare” anskaﬀelser, som det desværre
i dag er blevet kutyme for kommunerne af give afslag på. F.eks. når en borger søger en enkeltydelse,
fordi køleskabet er stået af. Sådanne afsavn er med l at skabe stress og utryghed i hjemmet for
både børnene og den voksne og er o e kilde l store frustra oner og udfordringer.

To glade drenge på vej Ɵl skole. Med hjælp fra Foreningen fik deres mor
mulighed for at købe to fine skoletasker.
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Jf. figur 2 på side 7 tegner anskaﬀelser sig for 12% af foreningens bevilgede ansøgninger, hvilket i
2015 svarer l 174 ansøgninger, hvor l der er bevilget kr. 326.397.

”Jeg har ikke økonomisk overskud Ɵl uforudsete udgiŌer eller ekstra indkøb Ɵl min søn.
Min dårlige økonomi og spekulaƟoner forstærker desværre mine psykiske problemer.”
Samira, 32 år og mor Ɵl en dreng på 2 år

Sygdom
Psykisk og fysisk sygdom præger hverdagen for en
voksende gruppe af foreningens ansøgere, og det er os
magtpåliggende at hjælpe l at minimere følgerne heraf.
Kategorien dækker over sygdom og overlevelse, og der
ydes hjælp l tandlæge, psykolog og transport i forbindelse
børns behandling på erntliggende hospitaler. En mindre
del af uddelingerne går l ”overlevelse” ved at sikre mad på
bordet for en udsat familie.
I 2015 udgjorde disse uddelinger 4% af det samlede antal
bevilgede ansøgninger, jf. figur 2, og der blev uddelt i alt kr.
78.771 l de e formål.

”

Vi har været i kontakt med lægen omkring Caspers problemer.
Med legatet kan jeg nu købe en
ny madras inden, han kommer
hjem fra aflastningsfamilien.
Hvor er jeg glad.
Hilsen
Anne-MeƩe

Ferie og Fri d
I 2015 indgik Foreningen l Stø e for Mødre og Børn et samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond, som donerede kr. 686.000 med henblik på at kunne lbyde enlige forsørgere og deres børn et
ferieophold i forbindelse med skolernes sommerferie. Børn, som vokser op i udsa e hjem må leve
med mange afsavn. Børnene oplever fa gdom på
oplevelser, herunder ferieoplevelser – og at verden
kan se anderledes ud, end det de oplever i hverdagen.
Bri a skriver i sin ansøgning om et ferieophold gennem AFF, at families liv gennem mange år har været
præget af fysisk og psykisk vold. Det er 4 år siden
Bri a og børnene forlod manden, der e erfølgende
stalkede og truede dem på livet. E er ophold på
krisecenter fly ede familien en del rundt, men fik
l sidst en bolig. De lever stadig med frygten for,
at far finder dem. Børnene er meget påvirkede af
oplevelserne fortsat.
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"EŌer nu 4 år, hvor mig og mine piger har kæmpet, og stadig kæmper for, at vi kan
få vores liv Ɵlbage, og for at vi kan få en normal hverdag, så er jeg nået derƟl, at mine
piger virkelig har brug for et pusterum væk fra alle problemer og spekulaƟoner.
Jeg er sikker på, at det ville kunne hjælpe dem Ɵl at blomstre op og få smilet og glæden
ved livet Ɵlbage igen med alt det, de har været igennem, hvor de ikke har givet op,
selvom de har været tæt på, så har de kæmpet med en forfærdelig forƟd, og de kæmper
stadig”.
BriƩa

”

Jeg skriver for at takke for jeres stø e
l min 10 årige da er kunne deltage
i danseworkshop i sommerferien.
Jeg fik en meget træt pige hjem hver
a en, men en pige, som hver morgen
glædede sig l at komme ud af døren.
Ud over at få nye venner og møde en
masse søde engagerede børn og voksne, oplevede min da er en energisk
uge fyldt med dans og socialt samvær
på kryds og tværs af sprog og landegrænser. Så mange, mange tak for, at
I har givet min da er denne enestående oplevelse.
De bedste hilsener fra
Birgit

En mindre del af bevillingerne går l børns fri dsak viteter. Sta s sk set deltager udsa e børn og
unge mindre i organiserede fri dsak viteter end
deres jævnaldrende. De e er med l at marginalisere
dem fra en dlig alder og give børnene en følelse af
at være uden for fællesskabet. Et ak vt fri dsliv kan
være med l at skabe trivsel, forbedre skolepræsta oner og netværksdannelse, samt at give disse udsa e
børn noget posi vt at se frem l.
At gå l fodbold med kammeraterne kan give et
pusterum væk fra en svær hverdag, som er præget af
mors eller søskendes sygdom.
I 2015 gik 25% af foreningens uddelinger l ferie- og
fri dsrelaterede formål, jf. figur 2, hvor l der uddeltes kr. 969.846 svarende l ca. 37% af det samlede
uddelte beløb, jf. figur 3. Året forinden var det kun
18% af foreningens uddelinger, svarende l 15% af
det samlede uddelte beløb gik l Ferie og Fri d.

S gningen af uddelinger l feriere ede formål skyldtes netop den store dona on fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I alt uddeltes der i 2015 350 ferie- og fri dsrelaterede legater, hvoraf de 117
uddeltes af bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Uddannelse
Foreningen uddeler hvert år legater l uddannelsesre ede formål, idet navnligt børns faglige trivsel
i forbindelse med deres skolegang, er et fokusområde for Foreningen.
Vi uddeler IT-udstyr l brug for børns skolegang, og
også lejlighedsvist l forælderens uddannelse, således hun m/k på sigt bedrer familiens forsørgelsesgrundlag og dermed sikrer dem alle en bedre frem d. Udsa e børn s lles væsentligt dårligere
end deres jævnaldrende, når de ikke har adgang l en computer uden for skolen.
Resultatet er, at sandsynligheden for at de udsa e børn gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse er væsentligt mindre end for børn, som ikke er ramt af fa gdom.
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”Jeg vil gerne kunne give mine børn en glad og god start på livet. De er mit et og alt og
en stor hjælp i hverdagen…
Min daƩer er pt. på eŌerskole, da vi sammen syntes, at hun trængte Ɵl at komme lidt
væk og få sygdommen lidt på afstand. Hun har siden min diagnose (sklerose) været
mere bekymret og angst. Jeg syntes, hun havde brug for at komme lidt på afstand, så
hun kunne se og opleve, at jeg klarer mig fint på trods af sygdom.
Jeg kunne desværre ikke få hjælp fra kommunen, da hun er glad og fagligt fungerende
pige, det er hun også heldigvis, men hun går rundt med bekymringer og en angst et
barn ikke skal have.
Jeg står nu desværre i den uheldige/heldige situaƟon, at hendes pc er gået i stykker
og hun skal afsted på studietur med eŌerskolen. Jeg søger om hjælp Ɵl deƩe.”
Beƫna

I 2015 udgjorde uddannelsesrelaterede uddelinger 6% af de samlede uddelinger, jf. figur 2, og 10%
af det samlede uddelte beløb, jf. figur 3 på side 7.
I alt uddeltes 78 legater l en værdi af kr. 250.890.

Gæld
En meget stor del af vores ansøgere lever med en økonomi, som er voldsomt belastet af gæld. Denne gæld er o e opstået i forbindelse med sygdom, ulykke, skilsmisse eller som følge af økonomisk
vold. Fa gdom tvinger o e mennesker l at træﬀe korsigtede beslutninger, som det kan være
vanskeligt at overskue konsekvenserne af for at løse umiddelbare og aku e problemer. De e kaster
desværre o e ansøgerne ud i en gældsspiral, som jo selvsagt er svær at komme ud af, når man
allerede forinden er økonomisk udsat.

”

Jeg sidder bare og tænker over den
bevilgede hjælp l min el-regning, så
der ikke blev lukket for strømmen, og
ville bare sige tak endnu engang – det
kommer l at hjælpe et meget tørt
sted.
Man bliver alligevel lidt rørt ….
Tak igen
FaƟma

Foreningen uddeler legater l dækning af mindre
gældsposter og restancer, som typisk ligger imellem
kr. 1.000,- og kr. 3.000,-.
Disse uddeles eksempelvis for at forhindre, at en
familie sæ es ud af deres bolig, eller der bliver lukket
for vand/varme og el.
I 2015 udgjorde andelen af bevilgede ansøgninger
om hjælp l gæld 3% af det samlede antal bevilgede
ansøgninger, jf. figur 2 side 7.
I alt bevilgede vi 38 ansøgere et legat l en samlet
værdi af kr. 99.783.
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Konfirma on
”Jeg har overvejet at lade min daƩer blive hjemme fra skole en uge eŌer hendes konfirmaƟon, så hun ikke udsæƩes for hendes kammeraters spørgsmål om, hvad hun fik
i gave, hvor mange gaver hun fik, og hvordan festen var.
Det kan jeg ikke bære, at hun udsæƩes for, når jeg ikke engang har penge Ɵl en kjole
Ɵl hendes konfirmaƟon om 1 uge.”
Sara - en bekymret og presset mor

Når man i forvejen er nødt l at vende hver en krone, er det helt uoverskueligt at fores lle sig,
hvordan man kan få råd l at a olde bare skyggen af en konfirma on. Derfor modtager vi hvert år
mange ansøgninger om økonomisk hjælp l at a olde konfirma on med konfirma onstøj, en gave
og måske en lille fest.

”

Jeg vil gerne sige mange tusind
tak for jeres stø e l min da ers
konfirma on. I gav mig muligheden
for at give hende en uforglemmelig
dag. Det er jeg dybt taknemmelig for.
Ønsker jer alle det bedste.
Hilsen
Helena

Det er ved høj derne, at forskellen på høj og lav, rig
og fa g, for alvor skinner igennem, men hvor julen
er en privat sag, så er konfirma onen en oﬀentlig begivenhed, hvor mange forældre føler, at de uds ller
deres egen u lstrækkelighed, skuﬀer deres børn, og
giver dem en følelse af at være udenfor og anderledes end deres jævnaldrende.
I 2015 udgjorde andelen af bevilgede ansøgninger
om hjælp l konfirma on 8% af antallet af bevilgede
legater, jf. figur 2, og 11% af det samlede bevilgede
beløb, jf. figur 3. I alt 113 ansøgninger blev imødekommet l en samlet værdi af kr. 281.000.
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Julehjælp
For en voksende gruppe af forældre markerer julens
indtog allerede i oktober mest af alt starten på et tre
måneder langt mareridt. Bekymringerne om, hvordan
de skal få råd l blot en smule hygge i julen, bare en
enkelt chokoladekalender l hvert barn og ikke mindst
en lille gave l hver af ungerne resulterer i mange
søvnløse næ er.
Derfor prioriterer Foreningen uddelingen af Julehjælp
meget højt og har også i 2015 søgt dona oner fra vore
bidragsydere specielt l de e formål for at kunne imødekomme de mange ansøgninger, vi dagligt
modtog.

”

Tusind tak for Jeres uundværlige og
generøse hjælp. Det gør, at vi kan få
en jul igen i år og nok den vig gste
jul af alle.
Må I alle, som hjælper familier som
os have en glædelig jul.
Glædelig jul
Karen

Af Louises julehjælpsansøgning kan vi læse:

”Det er jul det er cool – sådan begynder min søn allerede nu at gå rundt og synge. Elsker
hans glæde, men det hele fryser også Ɵl is indvendig ved tanken om, hvordan jeg nu skal
få slæbt os igennem endnu en december, hvor det hele ikke er trist, og der er råd Ɵl bare
lidt af alt det magiske kan drysse ned på os.
Derfor håber jeg på i år at kunne komme i betragtning Ɵl julehjælp, så jeg kan sæƩe en jul
på benene, der rummer julefred, som vi begge så desperat trænger Ɵl...
Jeg er alene med min søn, og har alƟd været det – det eneste familie vi har, er en mormor
i det sønderjyske. Så højƟder kan være udfordrende.
Min dreng har været syg af kræŌ, men er nu fysisk rask. Forløbet har været uendelig hårdt
for os begge. Vi drømte om en helt almindelig hverdag, men sådan er det ikke helt blevet
endnu. Jeg har fået konstateret stress og angst som en sidegevinst ved skrækken for, at
kunne have mistet mit barn, samt alle de indprentede angstprovokerende oplevelser på
sygehuset. Og min dreng kæmper med at indhente de tabte sociale kompetencer, og koncentraƟonen Ɵl indlæring af det faglige i skolen.
Hver øre vendes, udgiŌer flyƩes mdr. frem, som det nu kan passe så børnepengene kan
dække ind. Usikkert, og utrygt som jo på ingen måde er befordrende på min angst og
stress.
Heldigvis er vi på trods af modgang posiƟve og med julehjælp vil jeg kunne give min
dreng den jul han drømmer om.”
Louise
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Kamma glæder sig meget Ɵl jul og hendes største ønske er en dukke, mens hendes lillebror ønsker
sig en bil. Mor sidder i sofaen og kigger på børnene og juletræet med lys og hjerter...

”

Tusind, tusind tak for legatet, det
redder bare julen for mig og min
familie...
- og tak for de gode råd.
En stor julehilsen fra
Sofie
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En nødvendig
forening...
Jeg oplever, at Foreningen l Stø e for Mødre og Børn har fået en
endnu større betydning for den store gruppe enlige forsørgere,
der søger hjælp, siden jeg sidst var frivillig for 14 år siden.
Anja Holgaard
socialrådgiver
og frivillig

Der er sparet millioner på de enkeltydelser, kommunerne dligere
kunne bevilge l a jælpning af aku e problemer i en trængt familie.
Denne mulighed er næsten væk i dag. Det gør det svært, når mange
mødre eller fædre, som l daglig lige akkurat klarer hverdagen, bliver
væltet af aku e og lige opståede udgi er.

Mange af vore ansøgere er plaget af sygdom, vold og andre store problemer, og det føles hårdt,
når ansøgninger om hjælp l vintertøj, lejrskoleophold, og aku e udgi er blot afvises med ”det
ydes der ikke l”. Det betyder, at mange børn lever et liv, hvor de ikke kan deltage på lige fod med
kammeraterne og kommer l at føle sig udenfor. Det ville være en menneskelig og social god
investering at gå ind og stø e familierne. Jeg oplever, at det mere og mere arbejdsmarkedsre ede
kontanthjælpssystem ikke kan opfange de sociale problemer i vores ansøgergruppe – i det samme
omfang som dligere.
Det ses også på, at der er flere medunderskrivere fra både det oﬀentlige, hvor det også er svært for
en kommunal socialrådgiver at give de mange afslag, når behovene er åbenlyse og fra private organisa oner, der stø er en ansøgning l Foreningen. Der ansøges o e om beløb, der i virkeligheden
for mange er et meget lille beløb, som kan gøre en stor forskel i en trængt hverdag.
Da vi sad med de mange ansøgninger om hjælp l julen, blev det meget tydeligt, hvor stor en andel
af ansøgerne, som fak sk sad med et nega vt rådighedsbeløb, når alt var betalt, og der kun var
børnepengene l at leve for. For mange af disse familier er de meget høje huslejer, selv med maksimal boligsikring, en væsentlig grund l, at der er så få penge lbage, når de faste udgi er er betalt.
Det fremherskende menneskesyn i dagens Danmark har gjort det vanskeligt at være på overførselsindkomst, og man kan nu frygte for virkningen af det nye kontanthjælpslo , og flere ansøgere
har allerede udtrykt bekymring for familiens eksistensgrundlag. Det viser, at de er placerede i en
marginaliseret situa on, og her ses tydeligt den voksende ulighed i samfundet.
Derfor er det endnu mere vig gt, at Foreningen l Stø e for Mødre og Børn og dens menneskesyn
er l for den gruppe borgere, der i årevis lever et økonomisk og socialt vanskeligt liv, hvor der er
brug for den håndsrækning l uforudsete udgi er, børnenes fri dsak viteter, en bærbar computer
l skolebrug eller en skolerejse. Selvom foreningens midler ikke kan yde de store beløb, er det for
mange ansøgere ”en gave” at blive hørt og få hjælp.
Derfor arbejder jeg som frivillig i Foreningen.

Anja Holgaard

15

Året der gik
2015 var et år, der har udfordret Foreningen l Stø e for
Mødre og Børn på opgaver og økonomi. Foreningens
medlemmer, virksomheder, fonde og legater stø ede
glædeligvis foreningens arbejde med i alt kr. 3.259.625.
Desuden hjalp vi, igennem inds llinger l Erikema
Legatet og Louis Petersens Legat et antal familier, som
havde særligt brug for hjælp. Med alle disse bidrag var
vi i stand l at hjælpe et stort antal udsa e familier.

Marianne Brøndberg
Foreningens daglige leder

Mange af Foreningens bidragsydere har stø et os igennem mange år. I disse år, hvor mange fonde
går over l projektorienteret stø e frem for direkte stø e, er vi overordentligt taknemmelige for
denne trofasthed. Heldigvis er der også nye bidragsydere, som har meldt sig, og i 2015 påbegyndte
Foreningen blandt andet et partnerskab med Arbejdsmarkedets Feriefond, som gjorde os i stand
l at sende 117 familier på sommerferie i det danske sommerland. Det er et samarbejde, som vi
håber, vil fortsæ e mange år frem i den.
Asta og Jul. P. Justesens Fond, Louis Petersens Legat, Hempel Fonden, Aase og Ejnar Danielsens
Fond, Augus nusfonden, Direktør, Civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond, Thorvald Larsen
og hustru Ingeborg Skovs Fond og Fabrikant Chas. Otzens Fond vedbliver med at yde store bidrag l
Foreningens arbejde, hvilket vi er meget glade for. I alt stø ede 54 virksomheder, fonde og legater
Foreningens arbejde i 2015, og vi er meget taknemmelige for alle bidrag - store som små. Uden
disse kunne vi ikke hjælpe de mange udsa e enlige forsørgere og deres børn.
Foreningens årelange samarbejde med Louis Petersens Legat har i 2015 set en delvis omlægning
af bevillingspraksis, idet vi nu kan yde legater l de aku e ansøgninger, mens de øvrige indenfor
Legatets bevillingsområde skal inds lles e er foreningens screening. De e er et merarbejde for os,
men giver sam dig mulighed for at inds lle vores ansøgere l lidt større uddelinger i lighed med
vores samarbejde med Erikema Legatet.
Vi vil gerne beny e lejligheden hér l at sige tak l alle, som stø er vores arbejde. Enhver krone
gør en stor forskel for de mange udsa e enlige forsørgere, som hvert år søger foreningen om hjælp
l at skabe en bedre hverdag med og for deres børn.
I fællesskab løser vi akut opståede problemer og økonomiske udfordringer.
Med jeres bidrag sikrer vi de mange udsa e børn en bedre og tryggere opvækst, med færre afsavn
og bedre be ngelser for udvikling og inklusion.
Tak for Jeres forståelse for vores arbejde
og for jeres stø e!
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Ændringer i sekretariatet
I 2015 så vi også ændringer i sekretariatet. Vi må e desværre sige farvel l foreningens medarbejder
Jonna Mahler, som valgte at gå på e erløn. Jonna lø ede mange vig ge opgaver i Foreningen,
foruden bogholderiet, og hun er savnet. Til gengæld har vi sagt goddag l Jesper Pilegaard, som ud
over at hjælpe l med sekretariatets daglige opgaver skal lø e en række udviklingsopgaver, der skal
være med l at bære foreningen ind i frem den.
Ydermere har vi ha Linda Belardo i jobtræning i en 6 mdrs. periode, hvilket har været en stor
hjælp på den administra ve side. Vi vil derfor takke Linda for hendes indsats bl.a. med forbehandling af de mange julehjælpsansøgninger, som vi modtog.
Ligeledes har vi ha hjælp fra frivillige i det direkte brugerre ede arbejde, idet vores frivillige
socialrådgiver Anja Holgaard har bistået os gennem hele året med rådgivning og behandling af
legatansøgninger, såvel som frivillig Michael B. Johansen, der som dligere bankmand, har hjulpet
med behandling af julehjælpsansøgningerne.
Der skal l begge lyde en stor tak for denne frivillige indsats, der har været medvirkende l, at
Foreningen, med vores knappe personalemæssige ressourcer, kan behandle de mere end 2300
årlige ansøgninger, som vi modtager. Gennem denne fælles indsats sikrer vi, at vore ansøgere
oplever sig set og hørt i dialogen, uanset den foregår i skri eller tale.
Sam dig er det også vig gt for os, at vi forvalter de midler, vi modtager fra vore bidragsydere økonomisk ansvarligt, hvorfor foreningen også i 2015 har ha fokus på at nedbringe vores
administra onsomkostninger mest muligt. De e er blandt andet sket ved at reducere teleomkostninger, porto og forsikringer for herigennem at sikre, at de donerede midler bruges l gavn for vore
ansøgere, om det er gennem rådgivning eller ved bevilling af et legat.

Foreningens økonomi
2015 blev igen et travlt år for foreningen og med nye opgaver i samarbejdet med AFF. Der blev i
årets løb behandlet 2.305 ansøgninger om økonomisk stø e l enlige forsørgere og deres børn.
Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af ”Fælleslegatet for Foreningen l Stø e
for Mødre og Børn”, samt ”Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rosentals Mindelegat”, hvis årlige
renteoverskud indgår i Foreningens regnskab.
Som dligere beskrevet modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder,
såvel som medlemskon ngenter og bidrag fra Foreningens medlemmer.
Foreningen har i regnskabsåret uddelt kr. 2.627.255 mod kr. 2.526.111 i 2014.
Heraf udgjorde ferieprojektet med Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) en uddeling på kr. 675.474.
Årets resultat e er legatuddelinger er 0, idet dligere års hensæ elser, der blev modtaget dec.
2014 l uddeling i 2015 med i alt kr. 582.689, er indgået i resultatet.
Foreningens egenkapital udgør kr. 1.784.932 pr. 31.12.2015.
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Uddrag af årsregnskab
2015
Indtægter
Bidrag og kontingenter fra medlemmer
Bidrag fra øvrige
Indtægter fra tilknyttede legater
Renteindtægter
Omkostninger
Gager m.v.
Gager, projekter.
Kontoromkostninger
Revision m.v

4.800
3.259.625
122.754
29.466

-1.115.800
0
-165.825
-83.240

Årets uddelinger
Hensat til senere uddeling
Anvendt i året - hensat fra tidligere år
Årets resultat

2014
tkr.

3.406.345
3.406.345

4.050
3.542
109
54
3.709

-1.400.865
2.005.780

-843
-150
-105
-57
2.554

-2.627.255
0
621.475
0

-2.526
-28
0
0

Tak til alle,
der har ydet bidrag i 2015
Anonym
Arbejdsmarkedets Feriefond
Augus nusfonden
O o og Gerda Bings Mindelegat
Skibsreder Carsten Brebøls Almenny ge Fond
Børnelegatet af 1976
Cappelens Legat
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Dyssegaards Sogns Menighed
Erikema legatet (Thune)
William Hugo Evers Fond
Max Foodgaard Fonden
Fonden af 17.12.1981
Gerda og Hans Frederiksens Mindelegat

20.000
675.536
150.000
8.000
25.000
20.000
300
100.000
3000
90.000
2.000
10.000
50.000
55.000
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Astrid Goldschmidts Legat
Hannes Fond
Tømrermester Mar n Hansen
Harders Fond
Ville Heises Legat
Hempel Fonden
Hindsgavls Fond
Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoﬀmanns Mindelegat
Intern A/S
Irma Fonden, Carl Schepler og hustrus Legat
Heinrich og Laurine Jessens Fond
Asta og Jul P. Justesens Fond
Frederik og Emma Kragh´s Mindelegat
Kirks Fond/Lego
Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond
Linex Fonden
Direktør, civiling. Aage Louis-Hansens Mindefond
Lund & Bugges Legat
Margrethegaardens Legat
Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoine e Møllers Fond
Novo Gruppen - Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen
Nordea Fonden
Generalkonsul Jens Olsens Fond
O con Fonden
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Louis Petersens Legat
Poli ken Fonden
Henry og Mary Skovs Fond
Fonden Julius Skrikes S else
Socialministeriet/Socialstyrelsen
De Spannjerske legater
Sparekassen Nordjyllands Fond
Simon Spies Fonden
Dir. K.Steinmans Fond
STG - Scandinavian Tobacco Groups Gavefond
Toyota Fonden
Tuborgfondet
Vemmeto e Kloster
Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns Fond
Øs ernes Forening
Øvrige gavegivere
I alt 68 har bevilget

3.000
20.000
10.000
2000
15.000
250.000
20.000
50.000
20.000
20.000
20.000
500.000
25.000
15.000
200.000
5.000
100.000
5.000
75.000
20.000
30.000
15.000
10.000
20.000
100.000
200.000
7.000
10.000
10.000
55.788
30.000
15.000
25.000
25.000
10.000
15.000
25.000
10.000
10.000
50.000
3.001
3.259.625
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Mener du – ligesom vi – at socialt og økonomisk udsaƩe enlige
forsørgere og familier skal have muligheder for at sikre deres børn
en tryg og god opvækst, så hjælp os med at gøre en forskel, som
medlem eller med en gave!
Foreningen l Stø e for Mødre og Børn er meget a ængigt af bidrag
fra vore medlemmer samt private.
Vi modtager hvert år mange dona oner, som vi glædeligt bruger på
at gøre en ak v forskel for de forsørgere, vi er i kontakt med. Men vi
har også brug for medlemmer, der har lyst l at bakke op om vores
sociale arbejde og l at skabe rammerne for gode børneliv.
Hvis du har lyst l at vide mere om Foreningen eller at stø e vores
arbejde, kan du besøge os på vores hjemmeside, hvor du også kan
læse mere om medlemskab af Foreningen og gavedona oner.
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