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Formandens beretning
Enlige forsørgere er en gruppe der i høj grad bliver ramt
af regeringens kontanthjælpslo et. Det betyder, at den
stø e Foreningen yder l enlige forsørgere og deres børn
er vig gere end nogensinde.
Det er e erhånden dokumenteret mange gange, at
Lena Søgaard
fa gdom svækker børns livschancer. Det handler både
Foreningens formand
om ikke at få en ordentlig ernæring, svækkede kogni ve
færdigheder og dermed læringspoten ale og de sociale rela oner, hvor de aldrig har
mulighed for at deltage på lige fod med andre børn. Vi gør en forskel ved at stø e mødrene i at stø e børnene. Der er ingen ”dovne Roberter eller Carinaer” blandt vores ansøgere, men mennesker, der er i dyb nød og som ikke kan få yderligere hjælp i det oﬀentlige
system.
Foreningen l Stø e for Mødre og Børn er den eneste af sin slags i Danmark, der yder
økonomisk stø e l vanskeligt s llede enlige forsørgere over hele landet Inden vi når så
langt som l at yde økonomisk hjælp, har vi o e ha et længere rådgivningsforløb med
ansøgeren. Dels for at at blive kloge på, hvor vi hjælper bedst, men også for at hjælpe ansøgeren med at søge anden relevant hjælp l forbedring af ansøgerens aktuelle situa on.
Bestyrelsen beslu ede i 2016 at opruste sekretariatet med en 1/2 s lling, sådan at der
nu er to fuld dsansa e. Sekretariatets arbejde består udover at behandle ansøgninger,
rådgivning og administra on i forbindelse med de e, også af fundraising og markedsføringsak viteter. En stor satsning i året har været at få udvidet antallet af medlemmer
og bidragsydere, sådan at vi kan få en §8a-godkendelse, der betyder, at Foreningen har
mulighed for at søge puljemidler, momsrefusion og bidrag l Foreningen bliver fradragsbere get.
Grundet kontanthjælpslo ets konsekvenser forventer Foreningen en s gende e erspørgsel på vores hjælp og l at imødekomme de e, er der behov for s gende indtægter.
Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak l vores medlemmer og bidragsydere for den økonomiske stø e vi har modtaget i det fortløbende år, og som har gjort det muligt at uddele
1.465 legater. Vi håber, at I vil stø e Foreningens sociale arbejde ved at udbrede kendskabet l Foreningen, og den betydning de e har for udsa e forsørgere og deres børn.
Der skal lyde en stor tak l forstander Tove Schirmer, der valgte at udtræde af bestyrelsen
ved generalforsamlingen i 2016. Tove har med sin store socialfaglige viden ydet et meget
værdifuldt bidrag l bestyrelsens arbejde gennem årene. Velkommen l vort nye bestyrelsesmedlem, cand.psyk. Majken Block Skipper.
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Foreningens arbejde og værdigrundlag
Foreningens rødder går helt lbage l 1905, og allerede her var tankerne og værdierne klare omkring at sikre, at alle børn har ret l en god barndom. De e ses i
følgende citater:
”Foreningen hjælper for børnenes skyld alle mødre. Alle andre sociale eller såkaldt
moralske hensyn må holdes udenfor. Erfaringen viser nemlig, at man ved en sådan
klassiﬁcering kun rammer børnene og fremmer disses ruin”.
”Foreningen vil uden på mindste måde at svække ansvarsfølelsen hos forældre …
og med fastholden i videst muligt omfang af princippet: Hjælp l selvhjælp, gøre sig
l opgave at bistå kvinderne i det omfang og på den måde, som omstændighederne i
hvert enkelt lfælde kræver”.
Selvom den generelle levestandard i Danmark er hævet gennem de mere end 100
år, der er gået, er der et stadigt s gende antal familier i Danmark, der er økonomisk
og socialt udsa e, og for hvem lværelsen er en daglig kamp.
Derfor giver værdierne stadig mening her mere end 100 år senere, idet vi dog i gennem en årrække også har inkluderet fædrene i vores arbejde. Vi mener i Foreningen
l Stø e for Mødre og Børn fortsat i dag at:
Alle børn har ret Ɵl et godt liv – også i betydningen ret Ɵl deltagelse
i det sociale liv.
Derfor tager foreningens arbejde udgangspunkt i:
Vi stø er mødre m/k i at skabe det – i betydningen at stø e mor m/k l at være den
voksne, der skaber rammer for barnets liv.
Vi stø er de voksne, da vi ved, at det får en afgørende betydning for barnets opvækst
og muligheder, og fordi en helhedsorienteret indsats er vig g.
Vores landsdækkende stø e gives gennem en bred såvel som specifik rådgivning indenfor den sociale lovgivning og lstødende områder, såvel som vi yder legater, hvor de e
kan gøre en forskel i familiens liv, og hvor det ikke er muligt at opnå hjælp gennem det
oﬀentlige eller kun i begrænset omfang.
Vi stø er med/ l:
Spædbørnsudstyr, fordi vi ved, at det er vig gt, at mor og barn får en god start
sammen, så rela onsopbygningen og bondingen kan ske, og at mors ressourcer
ikke skal bruges på at bekymre sig om ikke at have det mest basale l barnet,
men på at være en god forælder. Derfor har vi uddelt 50 legater l spædbørnsudstyr, så nyfødte ﬁk en god start på livet.
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Etablering, fordi vi ved, at en tryg base - f.eks. ved fraﬂytning fra et krisecenter
l et nyt hjem - er en forudsætning for, at børn som voksne kan udvikle sig, kan
res tuere sig e er dligere trauma serende oplevelser og kan skabe grundlaget for en ønskværdig frem d. Derfor har vi stø et med 23 legater l møbler
mv. og dermed l sikring af trygge rammer.
Anskaﬀelser l hjemmet eller barnet, fordi vi mener, at det er vig gt at styrke
barnet, samt familiens inklusion og netværksdannelse ved, at barnet f.eks. kan
have kammerater med hjem, og ikke er ﬂov over, at der er huller i gulvtæppet
eller sengen er gået i stykker. En cykel kan også være nødvendig, så barnet kan
deltage i klassens udﬂugter, le e transporten l skolen, styrke mo onen etc..
Derfor har vi stø et med 120 legater l anskaﬀelser.
Fri dsak viteter, fordi vi ved, at udsa e børn deltager mindre i organiserede
fri dsak viteter. Barnets deltagelse skaber mulighed for at mødes med andre på
lige fod, at få succeser og styrke barnets personlige og sociale kompetencer og
dermed livslæring. At gå l håndbold kan også give et åndehul i en trængt hverdag. Derfor har vi gennem uddeling af 47 legater givet mulighed for ak ve
fri dsliv l børn og unge og øget resiliens.
Helbredsrelaterede udgi er, fordi vi ser, hvordan barnets eller den voksnes
fysiske eller psykiske sygdom presser og dræner energien i familierne i hverda
gen, og hvor f.eks. egenbetaling l psykologsamtaler kan skabe bedring i
familiens dagligdag lgavn for hele familien. Derfor har vi uddelt 54 legater
l psykologsamtaler, tandbehandling, overlevelse etc. og dermed været med l
at give færre bekymringer i hverdagen og for frem den.
Ferie og ferieoplevelser, fordi børn, der vokser op i udsa e hjem, lever med
mange afsavn, og bl.a. oplever fa gdom på oplevelser, og at verden kan se
anderledes ud, end det de møder i hverdagen. Det er bl.a. disse oplevelser,
der skaber læring og er med l at danne os som mennesker og styrke netværk,
såvel som det er med l at give børn følelsen af op misme og af ligeværd
med andre jævnaldrende. Derfor gav vi 32 familier mulighed et ferieophold
og 135 familier et legat l gode ferieoplevelser.
Uddannelse, fordi vi ved, at de e er vejen frem l en bedre frem d for barnet
eller den voksne. Mere end hver 5. unge er aldrig kommet i gang med en
ungdomsuddannelse i ﬂg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, dvs.ikke har
fået en kompetencegivende uddannelse e er, at de er gået ud af folkeskolen.
De e er dybt bekymrende. Med en bevilling af en pc-er, studiebøger eller en
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studietur skaber vi mulighed for, at barnet eller den voksne får faglige og
sociale succesoplevelser med et bedre fagligt udby e af undervisningen,
styrkelse af netværk, og på sigt et grundlag for selvforsørgelse.
Derfor har vi bevilget 55 pcére og 42 legater l andre uddannelsesrelaterede
udgi er.
Gældsafvikling, fordi vi ser, at gæld kan være med l at fastlåse familiens
handlemuligheder samt cementere afsavn og fa gdom. Ved bevilling l
indfrielse af en mindre gældspost kan vi skabe lu i det stramme budget,
forhindre udsæ else af boligen eller lukning af el. Hermed kan vi forebygge
en forværring af familiens fastlåste situa on, så de psykiske ressourcer
bruges på familiens øvrige forhold i stedet for, at de bindes på økonomiske
bekymringer. Derfor har vi stø et med 25 legater l betaling af gældsposter
og sikret færre bekymringer for frem den.
Konﬁrma on, fordi vi mener, at alle unge har ret l at opleve at være i centrum
og af værdi ved at blive fejret, når konﬁrma onsdagen oprinder – også selvom
familien er økonomisk udfordret og ramt af fa gdom, da det er ved høj der
og tradi onsbundne begivenheder, at forskellen mellem rig og fa g for alvor
skinner igennem. Derfor har vi stø et, at 121 glade børn er blevet fejret på
deres konﬁrma onsdag.
Julehjælp, fordi vi mener, at socialt udsa e familier også skal have mulighed
for at opleve en god jul, da børnene og de voksne o e oplever at være anderledes og at være udenfor. Den glædelige høj d bliver l et mareridt. Fa ge
familier har o e ringe netværk, da de ikke har råd l at vedligeholde det. Det
bliver endnu vanskeligere l jul, hvor familier normalt samles og julehyggen
kommer ind i stuerne. Derfor opleves afsavnene endnu mere op l jul, når man
som voksen ikke kan give sine børn det samme, som deres kammerater får. For
barnet mærkes de e og giver en følelse af mindreværd. Derfor har vi bevilget
718 julelegater l socialt udsa e familier, så også de kan holde en jul med
en gave l barnet, lidt julemad og måske et lille juletræ.
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Faƫgdom i Danmark
Fa gdom i Danmark er et voksende problem i
Danmark, og gruppen af ekstremt fa ge er næsten
fordoblet indenfor de seneste 10 år således, at de nu
udgør næsten 4%. Her taler vi om familier, der hver
måned kæmper for at betale husleje og forbrugsafgi er
samt er ude af stand l at betale uforudsete udgi er.
Denne gruppe lider voldsomme sociale og økonomiske
afsavn.

Marianne Brøndberg
Foreningens daglige leder

Situa onen er blevet forværret siden d. 01.10.2016, hvor kontanthjælpsreformen
trådte i kra - en reform, der ikke blot har ramt 33.127 kontanthjælpsforsørgere
(69% er kvinder), men også har sendt 43.500 børn ud i fa gdom.
I flg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er omkring tre ud af fire kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsmarkedet pgr.a. psykiske og sociale problemer, og
mange af disse er enlige forsørgere. Gruppen er kendetegnet af et lavt uddannelsesniveau, og har ringe muligheder for at skabe forandringer arbejdsmæssigt og
økonomisk.
Når børn og voksne lever i fa gdom - med afsavn i hverdagen - bliver der konstant truﬀet mange fravalg for at få dagligdagen l at hænge sammen - det bliver
ikke et spørgsmål om at leve, men at overleve! Vi ser ansøgernes fastlåste budgetter med galopperende udgi er, samt breve fra Udbetaling Danmark, der bekræfter, at ansøgere er gået fra en boligstø e på ca. kr. 3.400 l "kun" ca. 600 månedligt.
I et allerede skrøbeligt budget, er der tale om en voldsom ne oforringelse, når
man mister kr. 2.800 månedligt! Derudover bliver mange familier ramt af 225mers reglen, hvor de vil blive trukket yderligere kr. 1.000 i den månedlige kontanthjælp.
Mange familier overlever ved andres velgørenhed. De e sker eksempelvis ved at
få mad fra ”undgå madspild”, ved at deltage i fællesspisning i kirken eller ved at stå
foran det lokale supermarked og indsamle ”dona oner” af mad og andre dagligvarer fra andre mere ressourcestærke familier. Særligt for den voksne giver disse
forhold søvnløse næ er og bekymringer, der ikke kun rammer den voksne, men
også børnene.
En mor skrev i sin ansøgning om hjælp l l a oldelse af sønnens konfirma on:
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”Han kom fak sk i november, da vi blev ramt af kontanthjælpslo et, og
sagde, at jeg ikke behøvede at tænke på den dag, for han lod bare være
med at blive konﬁrmeret.
Det tog mig fak sk ﬂere uger at overbevise ham om, at jeg nok skulle
ﬁnde pengene l det, og at det ikke var noget, han skulle bekymre sig om”.
Det er ikke kun konfirma onen, der er i fare. Det er betaling af huslejen, der i
mange lfælde er på niveau med indtægten fra kontanthjælpen, og hvor en anden
billigere bolig bare ikke lige er l at skaﬀe. Det er risikoen for lukning af lys, når
elregningen ikke kan betales. Det er medicinudgi erne, der ikke er penge l, og
hvor den nødvendige medicin l der må undværes. Det er lejrskoleturen m.m.,
der må vælges fra.
Børnene bekymrer sig også – de har antennerne ude. De mærker, hvordan det påvirker deres mor eller far og føler selv afsavnene på deres egen krop. De sammenligner sig med deres jævnaldrende – og forskellen træder tydeligt frem! For barnet
kan det opleves ure ærdigt og kan være medvirkende l, at barnet eller den unge
mister lysten l dagen, frem den og l livet.
Disse børn og unges ringe livsvilkår er bekymrende, fordi vi som samfund risikerer
at tabe dem på gulvet. Det har vi alle et ansvar for ikke sker!
Derfor nikker vi genkendende l Dansk Socialrådgiverforenings formand
Majbrit Berlau advarsel om, at stramningerne kan blive dyre for samfundet på sigt,
da de forstærker den nega ve sociale spiral i de pågældende familier.
”Vi ved, at børn, der vokser op i fa gdom o e mistrives og lever i social
isola on. Det betyder, at de får en ringere uddannelse og ringere sundhed.
Lever børn bare ét år i fa gdom, forringes deres chancen for at bestå
9. klasse”.
I flg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har 22% af knapt 64.000 25-årige ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere
end dobbelt så høj - 45%! Vi ser en overrepræsenta on af unge med svag uddannelsesbaggrund, der ikke selv har opnået videre uddannelse end grundskolen. Den
materielle og sociale fa gdom har stor indflydelse på disse børns frem dsmuligheder, som vi ser i eksemplet herunder.
En mor ansøgte om hjælp l køb af en cykel l hendes da er, så denne kunne
deltage i 10. klasses idrætslinie. Hun skrev, at hun havde været indkaldt l samtale
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på skolen, idet da eren uden hendes vidende ikke havde været i skole en uge.
Det viste sig at være fordi, da eren var ked af det og meget flov over ikke at have
en cykel og ikke havde mulighed for at deltage i undervisningen uden. Hun skrev
endvidere, at hun følte sig som en dårlig mor:
”Jeg kæmper for mine børn, men det er ikke så nemt, når man ikke kan
give sine børn, det de mangler, og jeg ønsker, at hun skal komme
videre med sin uddannelse, og det hun brænder for”.
Det må kunne gøres bedre!
Det er et fælles anliggende, for vi har
alle en interesse i, at vi ikke taber en
genera on af børn og unge på gulvet.
Vore børn og unge er Danmarks
vig gste råvare! Det handler om
børns og unges frem d og livsduelighed, deres lknytning l arbejdsmarkedet såvel som muligheden for,
at de kan få et ønskværdigt liv og ikke
føle sig udenfor samfundet – med
risiko for et liv med stofmisbrug,
kriminalitet og psykisk sygdom.
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Frivillighed og Foreningen
Foreningen har gennem de sidste år arbejdet på at rekru ere frivillige l at lø e
Foreningens vig ge og meningsfulde sociale arbejde. Vi er glade for at have fået
en mindre korps af dyg ge, ansvarsfulde frivillige, der byder ind på forskellige vis.
Det kan være i.f.t. administra ve opgaver og forbehandling af ansøgninger, eller
rådgivning og bevilling af legater. De er alle med l at gøre en forskel og udtrykker,
at det for dem er meningsfulde opgaver, de ønsker at lægge d i. Det er vi dem
meget taknemmelige for, og de skal alle have en stor tak for deres indsats for
Foreningen og de mange udsa e familier.

Medlemmer og Foreningen
Vi har i 2016 ha en væsentlig medlemsfremgang. Vi er rig g glade for, at flere har
lyst l at stø e vores sociale arbejde, og at vi bevæger os i den rig ge retning i
forhold l medlemsantal om end, der er nogen vej endnu. Foreningens mål er at
nå 300 medlemmer for at kunne blive godkendt i.h.t. ligningslovens §8A, hvilket
vil give Foreningen en mulighed for at søge lskud gennem ministerielle puljer og
momsrefusion.
Derfor har vi brug for flere medlemmer, der har lyst l at stø e vores sociale arbejde og l at være med l at skabe rammerne for et godt børneliv.
Hvert nyt medlem, giver os endnu bedre mulighed for at udføre vores arbejde
med uddeling af et legat, socialfaglig rådgivning eller rådgivning omkring re gheder i.f.t. kontakten med de oﬀentlige myndigheder.
Ellen Hansen meldte sig ind i november 2016, og fortæller om årsagen her l:
”Selv om Foreningen har klaret sig nu i 112 år, er det nu en be ngelse at
have mindst 300 medlemmer for at søge og modtage statslige puljemidler.
Jamen er de statslige puljepenge nu også nødvendige for Foreningen?
Foreningen har jo klaret sig godt i alle årene og er den eneste i landet, der
uddeler legater med så bredt bevillingsområde l primært enlige forsørgere
i hele Danmark.
Foreningen kunne muligvis nok klare sig uden statens penge, fordi Foreningen
har mange trofaste fonde og private bidragydere, men det er (desværre)
blevet sådan i dag, at det at være godkendt l at kunne modtage statslige
midler er en slags blåstempling af Foreningen. Mange fonde og private
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bidragydere ser på disse godkendelser for at være sikker på, at det er en
hæderlig forening, de giver penge l. Foreningen skal bruge mindst 300
medlemmer. Kon ngentet er aktuelt kr. 200 pr. år.
Derfor har Foreningen har brug for dit medlemskab. Så overfør nu med det
samme de 200 kr. l reg.nr. 5014, konto nr. 2011431 eller mobilepay:
2636 6426
- det er derfor, jeg har meldt mig ind.”
Venlige hilsener
Ellen Hansen, nyt medlem, dl. leder af Forælderfonden
Vore medlemmer er vores fremmeste ambassadører og gennem jeres engagement og stø e håber vi, at I vil ”sprede budskabet”, så vi i fællesskab kan hjælpe
endnu flere udsa e børn og socialt trængte familier.

Samarbejdspartnere og Foreningen
Som forening er vi i dagligdagen a ængig af et godt samarbejde med vore interessenter – det være sig vore ansøgere, kommunale sagsbehandlere, sundhedsplejersker, hospitaler eller andre private humanitære organisa oner, såvel som vore
bidragsydere.
Foreningen takker igen i år for samarbejdet med Arbejdsmarkedets Feriefond, som
vi har været i Partnerskab med omkring stø e l individuelle ferieophold l socialt
udsa e enlige forsørgere og deres børn, og som har givet mange gode ferieophold
med læring og udvikling.
Vi har også gennem året været i samarbejde med Louis Petersens Legat om screening
og inds lling af legater l ”værdigt trængende” i det Storkøbenhavnske område.
Foreningen har således inds llet 46 enlige forsørgere, hvilket har betydet, at Legatet
har bevilget et beløb på i alt kr. 308.750. Foreningen har også modtaget en dona on
l vores aku e sociale arbejde.
Vi er også meget glade for samarbejdet med Erikema Legat. Vi har udviklet en smidig
samarbejdsform, der hur gt kan løse aku e opgaver - l gavn for vore ansøgere såvel
som for begge organisa oner. Erikema Legat yder særlig stø e l f.eks. etablering i
forbindelse med en families fraflytning fra krisecenter l egen bolig.
Herigennem sikres mor og børn bedre frem dige livsbe ngelser med trygge og basale rammer. Ud over denne stø e l 27 ansøgere med kr. 241.746 har Erikema Legat
også ydet dona oner l Foreningens uddeling af pcére l udsa e børn og unge.
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Således stø er vi i fællesskab op om børn og unges læring og udby e af skolegangen.
Legatet har ydermere stø et Foreningens julehjælpsindsamling med en dona on.
Vi værdsæ er de e samarbejde, og bestyrelsesformand Chris an Thune udtrykker i
nedenstående citat, hvad der er Legatets bevæggrunde for at indgå i de e samarbejde:
”ERIKEMA Legat har siden 2014 ha et meget konstruk vt samarbejde med
Foreningen l Stø e for Mødre og Børn, således at legatet kan yde stø e l
nødstedte kvinder og børn, som har henvendt sig l Foreningen. Grundlaget for
samarbejdet er, at legatets bestyrelse har oparbejdet stor llid l foreningssekretariatets meget omhyggelige behandling og screening af de ansøgninger,
som modtages.
ERIKEMA Legat har ikke selv ressourcer l et sådant grundlæggende arbejde
med ansøgninger. Legatet har derfor ha glæde af et samarbejde, hvor vores
beslutninger om stø e kan baseres på foreningssekretariatets særdeles velbegrundede inds llinger l os.
Legatbestyrelsen er imponeret over foreningssekretariatets arbejdsind sats.
Selvom personaleantallet er meget beskedent opvejes de e fuldt ud af medarbejdernes og ikke mindst den daglige leders personlige engagement og
erfaringer med hjælpearbejdet.”
Chris an Thune, Formand for ERIKEMA´s bestyrelse

Bidragsydere og Foreningen
Foreningen l Stø e for Mødre og Børn yder rådgivning indenfor den sociale lovgivning og lstødende områder, såvel som bevilger legater. Vi gør en stor forskel hver dag.
Der skal lyde en stor tak l alle, der i 2016 har stø et Foreningens sociale arbejde.
Ud over, at vi takker for de mange bidrag, der er ydet fra store og små fonde og legater, vil vi også gerne takke for de bidrag, vi har modtaget fra privatpersoner og for, at
I har lyst l at stø e udsa e børn og deres voksne.
Vi takker for den store forståelse og for de bidrag foreningen har modtaget i forbindelse med vores indsamling l uddeling af julehjælp, og som muliggjorde, at vi kunne
hjælpe 718 familier l en god jul.
Men stø e kan også være andet end økonomiske bidrag. Mange af vore ansøgere og
deres børn lever med mange afsavn i hverdagen - de e betyder også afsavn på oplevelser. I forbindelse med vores medlemshvervning har vi været så heldige at modtage et antal sponsorater med entrebille er l Fårup Sommerland, Bonbonland, Den
Fynske Landsby, Ripley’s Believe it or Not, bowling og indgang l Happie´s legeland
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fra Bowl´n´fun, samt gavekort l spisning på Dalle Valle Restauranterne. Disse sponsorater har vi løbende brugt som gevinster og har trukket lod blandt vores julehjælpsansøgere, når vi har fået et nyt medlem. Det har ind l videre aﬀødt meget glade og
overraskede modtagere, ligesom det giver stor glæde hos os, når en medlemstegning
udløser en oplevelse l en socialt udsat familie.
Der skal også lyde en tak l Lalandia, Rødby samt Danland for raba er ved bes lling af
ferieophold l vore ansøgere, som muliggjorde, at vi for dona onen fra Arbejdsmarkedets Feriefond på kr. 200.000 kunne få flere enlige forsørgere og deres børn på en
dejlig ferie med sjove ferieoplevelser.
2016 har vist, at der er blevet 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 i 2017, 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.
Et liv, der vil påvirke dem langt ind i voksen lværelsen: Uddannelses- og erhvervsmæssigt, socialt og økonomisk.
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Foreningens økonomi
2016 har været et travlt og spændende år for Foreningen med opgaver re et specifikt i.f.t. vore ansøgere med rådgivning, såvel som legatuddeling. Vi fik behandlet
2.256 ansøgninger om økonomisk stø e l primært enlige forsørgere med børn.
Foreningen har sam dig i år ydet en omfa ende telefonisk rådgivningsindsats
l mange enlige forsørgere om blandt andet den nye kontanthjælpsreform, men
også mere generelt ydet rådgivning indenfor det sociale felt og lstødende områder. Vi har endvidere iværksat ltag l at synliggøre foreningen og bidrage l den
oﬀentlige debat med facts og sta s kker i.f.t. socialt og økonomisk udsa e enlige
forsørgeres situa on, og hvordan de e påvirker børnenes opvækst.
96% af foreningens indtægter kommer fra fonde, legater mv.. Derudover udgøres
Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag 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.
Foreningen har modtaget bidrag for 67 forskellige fonde, legater og virksomheder,
og flere har ydet stø e flere gange i løbet af året. Der l kommer medlemskon ngenter og bidrag fra Foreningens medlemmer og andre private.
Foreningen har i regnskabsåret uddelt legater for kr. 2.081.744 mod kr. 2.627.255.
Heraf stø ede Arbejdsmarkedets Feriefond´s ferieprojekt (AFF) i 2016 med
kr. 199.955 mod kr. 675.474 i 2015.
Årets resultat før uddelinger er kr. 2.257.833, idet der heri indgik dona oner
modtaget i december 2016 l uddeling i 2017 med kr. 1.084.305 mod lsvarende
kr. 865.550 modtaget december 2015 l uddeling i 2016. Sam dig fremgår det af
regnskabet, at der er anvendt kr. 42.666 af rådighedskapitalen gr. kurstab.
Foreningens egenkapital udgør kr. 885.995 pr. 31.12.2016.
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Uddrag af årsregnskab
Indtægter
Bidrag og kontingenter fra medlemmer
Bidrag fra øvrige
Indtægter fra tilknyttede legater
Renteindtægter

Omkostninger
Personaleomkostninger
Kontoromkostninger
Revision
Regnskabs- og skattemæssig
assistance
Øvrige erklæringer
Årets resultat før uddeling
Resultatdisponering
Årets uddelinger
Hensat til senere uddeling
Anvendele af tidligere
års hensættelser
Anvendt af rådighedskapital
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2016

2015

8.600
3.355.589
125.000
18.897
3.508.086

4.800
3.259.625
112.754
29.466
3.406.645

-1.079.699
-119.509
-29.375

-1.151.800
-165.825
-41.250

-15.420
-6.250
-1.250.253

-30.740
-11.250
-1.400.865

2.257.833

2.005.780

2.081.744
1.084.305

2.627.255
865.550

-865.550
-42.666
2.257.833

-582.689
-904.336
2.005.780

Tak til alle, der har ydet bidrag i 2016
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Anonym
Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF)
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Augus nus Fonden
Birthe Justesens Fond
Brødrene Hartmanns Fond
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Danske Banks Fond
Den Midtjyske Bladfond
Dyssegårds Sogns Menighedspleje
Enkefru Juliane Buntzen’s (født Köhler’s) Mindelegat
Erikema Legat
Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoﬀmans Mindelegat
Fabikant Chas. Otzens Fond
Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoine e Møllers Fond
Ferd. og Ellen Hindsgauls Almenny ge Fond
Fonden Julius Skrikes S else
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Frk. Astrid Goldschmidts Legat
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Georg og Johanne Harders Legat
Gerda og Hans Frederiksens Mindefond
Grosserer Henrik Anker Nordenbergs Cappelens Legat (opløst i 2016)
Hannes Fond
Heinrich og Laurine Jessens Fond
Hempel Fonden
Henriques Understø elsesfond og Mindelegat
Henry og Mary Skovs Fond
Jubilæumsfonden for Grundfos A/S
Ke y og Poul Erik Bechs Almenny ge Fond
Knud & Dagny Gad Andresen Fonden
Knud Højgårds Fond
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100.000
50.000
20.000
199.955
500.000
150.000
50.000
15.000
20.000
25.000
15.000
3.000
2.000
201.746
100.000
75.000
25.000
20.000
10.000
25.000
5.000
15.000
2.000
50.000
12.429
15.000
20.000
250.000
20.000
15.000
10.000
10.000
25.000
75.000

KrogagerFonden
Lægeforeningens Boligers Fond
Laurits Petersen og Hustru Annina Helene Petersens Legat
Lemvigh-Müller Fonden
Linexfonden
Louis Petersens Legat
Margrethegårdens Legat
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
Nordea-fonden
OAK Founda on Denmark
Ole Kirk’s Fond
O o og Gerda Bings Mindelegat
Poli ken-Fonden
Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond
Simon Spies Fonden
Snedkermester Axel Wichmanns og fru Else Wichmanns fond
Socialstyrelsen - Julehjælp
Stryhn Holding A/S
Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond
Tømrermester Mar n Hansens Legat
Toyota-Fonden
Tuborg Fondet
Vemmeto e Kloster
Ville Heises Legat
William & Hugo Evers Fond
Øvrige gavegivere
I ALT 75 individuelle gavegivere:
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30.000
25.000
4.000
50.000
5.000
350.000
100.000
30.000
50.000
100.000
10.000
10.000
7.000
10.000
25.000
10.000
54.517
50.000
200.000
10.000
15.000
50.000
5.000
10.000
4.000
9.942
3.355.589

Mener du – ligesom vi – at alle børn har ret
Ɵl et godt børneliv, så hjælp os med at gøre
en forskel!
Foreningen Ɵl StøƩe for Mødre og Børn støƩer socialt og
økonomisk udsaƩe familier - fortrinsvis enlige forsørgere.
DeƩe arbejde kan du hjælpe os med ved at give en gave eller
at tegne et medlemsskab, da vi er meget aĬængige af bidrag
fra vore medlemmer samt private.
Vi modtager hvert år mange donaƟoner, som vi glædeligt
bruger på at gøre en akƟv forskel for de forsørgere, vi er
i kontakt med. Men vi har også brug for medlemmer, der har
lyst Ɵl at bakke op om vores sociale arbejde og Ɵl at skabe
rammerne for gode børneliv.
Hvis du har lyst Ɵl at vide mere om Foreningen eller at støƩe
vores arbejde, kan du besøge os på vores hjemmeside, hvor
du også kan læse mere om medlemskab af Foreningen og
gavedonaƟoner.

www.morbarn.info

Foreningen til Støtte

for Mødre og Børn
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