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Formandens beretning

Det er aldrig børnenes skyld, at en familie er fa g. Men det er dem,
som mærker konsekvensen af de manglende midler og muligheder
for at udvikle sig som andre børn. Fa gdom er en af de alvorligste
trusler for børns trivsel og udvikling.

Lena Søgaard
Foreningens formand

Kontanthjælpsreformen har ramt børnefamilier særligt hårdt. E er reformen oplever vi – i lighed
med andre sociale hjælpeorganisa oner – en s gning i e erspørgslen på vores hjælp.
Foreningen l Stø e for Mødre og Børn lbyder socialfaglig rådgivning og økonomisk stø e l
udsa e forsørgere, som ikke har andre steder at henvende sig. Bredden i vores stø eprogram og
det overordnede fravær af ansøgningsfrister gør os unikke i Danmark, hvor vi også kan træde l,
når den aku e situa on opstår.
I 2017 har vi arbejdet med at udvikle vores rådgivningsindsats, således vi bedre kan stø e særligt
enlige forsørgere i den kæmpe opgave, der ligger i at opfostre børn under svære vilkår. Vi ved,
at børns udvikling svækkes, når de vokser op i fa gdom. Det svækker overskuddet l at lære
og danne netværk, som er forudsætningerne for at få en uddannelse og senere et job, der kan
bringe én ud af fa gdommen. Der er derfor brug for den empowermentorienterede lgang, der
ligger i rådgivningen l forældrene, hvis ikke de næste genera oner skal ende i samme situa on
som deres forældre. Det er et område, hvor der er stort behov, og et område hvor vi tænker at
intensivere vores indsats i de kommende år.
Foreningen har i 2017 fået meddelelse om, at en ældre kvinde har valgt at lgodese Foreningen
i sit testamente. Hun er selv vokset op under trange kår alene med sin mor, og ønsker at hendes
formue skal hjælpe andre i samme situa on. Vi vil de kommende år udbrede kendskabet l denne
form for dona on. I modsætning l mange af vores øvrige dona oner, giver de e Foreningen
mulighed for at a olde de udgi er, som er forbundet med rådgivning og behandling af legatansøgninger, som det ellers kan være vanskeligt at finde stø e l.
Som det fremgår af årets beretning, er der stor e erspørgsel på de midler, som vi takket været
vores medlemmer, private bidragsydere og fonde kan uddele. En stor tak skal lyde fra bestyrelsen
og sekretariatet for den stø e, I igennem jeres bidrag yder l Foreningens vig ge arbejde med at
hjælpe primært enlige forsørgere og deres børn i trange kår.
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” Jeg er en enlig mor med 2 hjemmeboende børn på henholdsvis 8 og 15 år. Mine børn

har ingen kontakt l deres fædre eller deres familier, så alt hvad de har af familie er
mig og nogle meget få venner.
Vi lever af min kontanthjælp, som er ramt af både kontanthjælpslo et og 225- mersreglen siden d. 1. oktober 2016, hvor jeg hver måned er gået (ne o) 3.300 kr. ned i
månedlig indtægt, hvilket har bragt min/vores indtægt i endnu mere kaos.
Jeg kæmper en daglig kamp for at få pengene l at række, så vi kan få mad hver dag i
måneden. Alt for o e må jeg undvære mad, da det er vig gere at mine børn får mad,
o e kun 2 mål der dagligt. Arrangementer på skolen, i fri dsklubben, fodboldklubben,
samt børnefødselsdage og fester i klassen, som koster penge, er mine børn afskåret
fra at deltage i, da der ikke er det mindste råderum l de e, og det sociale går tabt i
den forbindelse. Mine børn tager ikke venner med hjem, da de ﬁnder vores situa on
temmelig ydmygende og nedværdigende, hvilket deres venner ikke må se. Den yngste
er endda blevet mobbet med det.
Det piner mig dybt i hjertet, at mine børn skal leve sådan. Luksusgoder som frisør og
almindelig nyt tøj, er noget, som vi kun kan drømme om."
Lotte

DeƩe er faƫgdommens ansigt
Lo es ansøgning beskriver også, at både mor og børn yderligere er udfordret helbredsmæssigt - både fysisk og psykisk - som gør hver dag l en kæmpe udfordring. Det er ikke en
enestående situa on, idet citatet fak sk er særdeles beskrivende for mange af Foreningens
ansøgeres liv og dagligdag.
Vi hører om, at det ikke handler om at leve, men at overleve! Familierne kæmper hver
eneste dag med at få dagligdagen l at hænge sammen.
KarakterisƟka for ansøgergruppen er, at de:
er socialt og økonomisk marginaliseret og o e har stor gæld - f.eks. fra skilsmisse/
samlivsoplevelser
har begrænset eller ingen kompetencegivende uddannelse og ringe lknytning l
arbejdsmarkedet
har fysiske og/eller psykiske lidelser, og o e har både den voksne og mindst ét af
børnene helbredsmæssige udfordringer
 l der har oplevet trauma serende opvæks orhold, der har betydning for
voksen lværelsen
har ringe eller intet netværk, de kan søge stø e hos ved behov
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Konsekvenserne af faƫgdommen resulterer oŌe i en følelse af at være en
dårlig forælder fordi:
fravalg i stedet for lvalg i dagligdagen (mål der, deltagelse i ak viteter
i børnenes skole, i netværksarrangementer etc.)
bekymringer, søvnløse næ er, stressende hverdage, når budge et
ikke hænger sammen
”ydmygende” ak viteter for at klare hverdagen (f.eks. at skralde mad fra
supermarkedets containere)
forældrenes bekymring for hverdagen smi er børnene
følelsen af som barn at være anderledes og udenfor, når de ikke kan deltage sammen
med kammerater i fælles ak viteter eller have kammerater med hjem
barnets oplevelse af ure ærdighed i.f.t. jævnaldrendes muligheder, hvor risikoen
er, at barnet/den unge mister lysten l dagen, frem den og livet.
Vi ved, at materiel - og social fa gdom har indflydelse på børns
frem dsmuligheder, når det handler om:
deres livsduelighed
deres lknytning l arbejdsmarkedet
en ønskværdig frem d
at være en del af samfundet og ikke stå uden for fællesskabet
Advarslen fra Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau om, at de økonomiske
stramninger på kontanthjælpsområdet kan blive dyre for samfundet på sigt, gør sig stadig
gældende.
” 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."
Denne mistrivsel kan være en væsentlig årsag l, at en ny undersøgelse fra Trygfonden viser,
at 18 pct. af unge, der har afslu et folkeskolen e er 2 år ikke er kommet i gang med en
uddannelse. De e er bekymrende!
I følge Socialstyrelsens tal for 2017 ser vi også, at hver 8. dansker har det så dårligt mentalt,
at en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale rela oner er svær at overkomme. Ringe mental sundhed rammer ikke kun den voksne men også børnene, der vokser
op i disse familier.
Et foreløbigt skøn fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår, at 63.000 børn og unge
vokser op i fa gdom. De e svarer l, at 67% flere børn kommer under fa gdomsgrænsen,
end vi så i 2015. Alene i 2016 steg tallet med 10.500 børn, hvilket er direkte afledt af indførelsen af kontanthjælpslo et. Der er stor forskel kommunerne imellem. Forskellen mellem
de rigeste og fa gste områder er de sidste 15 år steget.
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De rigeste områder i Danmark har oplevet en højere fremgang i deres gennemsnitlige indkomster, end de fa gste områder.
Vi ser et mere polariseret Danmark, hvor uligheden tager l. Udbredelsen af børnefa gdom varierer derfor i forhold l hvor i landet, du vokser op som barn, og hvor stærkt ”den
sociale arv” slår igennem. Tallene viser, at der er 4,6 gange så stor risiko for at ”underklassebørn” selv havner i underklassen, som ”overklassens” børn.
Vi må konkludere, at fa gdom er et ganske væsentligt socialt problem. Det kræver en
fælles social ansvarlighed at sikre, at vi ikke taber en genera on af børn og unge på gulvet,
men at børnene får en god barndom, og forældrene har mulighed for at skabe rammerne
for de e. Det er det, vi arbejder for hver dag – at gøre en forskel for både børn, unge og
voksne og hjælpe på vej med rådgivning, økonomisk stø e og posi ve oplevelser!

” For snart 1 år siden, hjalp du mig med et legat

l hjælp l studiebøger. Jeg
vil bare fortælle dig, at jeg stadig er i gang med uddannelsen, og at jeg er så
taknemmelig for den hjælp, I gav mig i dernes morgen. Tak fordi du var med
l at hjælpe mig videre, så jeg kunne få råd l studiebøger og komme ud af
kontanthjælpssystemet."
Nana – dligere modtager et uddannelseslegat
og stø e l en bedre frem d

Foreningens arbejde og
værdigrundlag

Social ansvarlighed har været Foreningens drive siden vores
Marianne Brøndberg
start i 1905. Dengang var afsæ et: ”Foreningen hjælper
Foreningens daglige leder
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”.
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Meget har ændret sig i de mere end 100 år, der er gået. Man kan diskutere om, man kun er
fa g, når man er på sultegrænsen, og man mangler tag over hovedet, eller man også kan
kalde sig fa g, når man ikke har råd l at købe medicin eller at sende sin søn på fodboldlejr,
som andre forældre. I deba en indgår begreber som absolut- og rela v fa gdom. For selvom man ikke lever på sultegrænsen, kan man godt føle sig fa g, hvis man ikke har adgang
l eller kan opnå den velstand, som er gængs i det samfund, man lever i. Hvis du modsat
andre forældre ikke har råd l at købe fodboldstøvler l din søn, eller sende din da er på
lejrskole, så lever man i rela v fa gdom. De e fører l marginalisering og en følelse af at
være udenfor.
I Foreningen ser vi både absolut og rela vt fa ge, og at der i Danmark er et s gende antal
familier, der er økonomisk- og socialt udsa e, som oplever lværelsen som en daglig kamp.
Alle i Foreningen – bestyrelse, frivillige, prak kanter, som ansa e – arbejder for at lø e det
sociale ansvar, som vore s ere tog på sig.
Vi mener fortsat at:
alle børn har ret l et godt liv – også i betydningen ret l deltagelse
i det sociale liv.
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. Vi ved, at det får en afgørende betydning for barnets opvækst og muligheder, og fordi en helhedsorienteret indsats er vig g.
Vores landsdækkende og formålsbestemte stø e gives gennem en bred såvel som specifik
rådgivning indenfor den sociale lovgivning og lstødende områder. Det kan være alt fra
forældremyndighed, bopælsret, samvær, bidragsspørgsmål, l budgetlægning, gældsrådgivning, og le ere coaching omkring at mobilisere egne ressourcer og blive herre i eget hus.
O e ydes også rådgivning i.f.t. at gøre ansøgere opmærksomme på de sociale re gheder
de har, og f.eks. at kunne søge børne lskud, når man bliver enlig forsørger – noget ikke alle
er vidende om trods, at de i forvejen har kontakt l det oﬀentlige, og hvor netop de e kan
gøre en stor forskel i et i forvejen presset budget.
I det formålsbestemte individuelle arbejde omkring vores unikke ansøgere hører også, at vi
yder legater, hvor det ikke er muligt at opnå hjælp gennem det oﬀentlige eller kun i begrænset omfang.
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Vi støtter med/til::






Spædbørnsudstyr, fordi vi ved, at det er vig gt, at mor og barn får en god start
sammen. Det er forudsætningen for, at 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 43 legater
l spædbørnsudstyr, så nyfødte ﬁk en god start på livet.
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 33 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 kamme
rater 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 107 legater
l anskaﬀelser.

” Hvor bliver Jonathan glad, når han kommer hjem fra skole, og jeg kan fortælle

ham, at vi snart kan se TV sammen igen. Så må det være hans tur l at invitere
hans kammerat l at komme og se X-factor her hos Os. Og endnu en gang tak."
Be na om at modtage et legat l anskaﬀelse af et tv.



Fri dsak viteter, fordi vi ved, at udsa e børn deltager sjældnere 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 være et åndehul i en trængt hverdag. Derfor
har vi gennem uddeling af 42 legater givet mulighed for ak ve fri dsliv l børn og unge
og øget resiliens.

” Tusinde tusinde tak – jeg får den gladeste dreng i dag, når jeg kan fortælle ham, at han

nu kan starte l fodbold. Hvor har I dog reddet min dag og ikke mindst Mohammed.”
Fa ma – modtager af et fri dslegat l køb af fodboldtøj og -støvler



Helbredsrelaterede udgiŌer, fordi vi ser, hvordan barnets eller den voksnes fysiske
eller psykiske sygdom presser og dræner energien i familierne i hverdagen, og hvor
f.eks. et legat l egenbetaling l psykologsamtaler kan skabe bedring i familiens
dagligdag l gavn for hele familien. Derfor har vi uddelt 73 legater l psykologsamtaler,
tandbehandling, overlevelse etc. og dermed været med l at give færre bekymringer i
hverdagen og for frem den (en s gning på 35 % i.f.t. 2016)

8



Ferie og ferieoplevelser, fordi børn, der vokser op i udsa e hjem, lever med mange
afsavn, og bl.a. oplever fa gdom på oplevelser. Verden ser o e anderledes ud end
det, de møder i hverdagen. De e skaber læring og er med l at danne os som mennesker. Det styrker netværk og giver børn følelsen af op misme og af ligeværd med
andre jævnaldrende.



Uddannelse, fordi vi ved, at de e er vejen frem l en bedre frem d for barnet eller
den voksne. Med en bevilling af pc-er, studiebøger eller en 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 65 pc-ere og 23 legater l andre
uddannelsesrelaterede udgi er.
Gældsafvikling, fordi vi ser, at gæld kan være med l at fastlåse familiens handlemu
ligheder 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 forebygger vi 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 42 legater l betaling
af gældsposter og sikret færre bekymringer for frem den.
KonfirmaƟon, 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 tradionsbundne begivenheder, at forskellen mellem rig og fa g
for alvor skinner igennem. Derfor har vi stø et, at 142 glade
børn er blevet fejret på deres konfirma onsdag.





” Jeg kæmper rig

g meget for at holde mig på sporet og
bruger alle mine kræ er på mine børn og vores liv
sammen. For at spare penge syr og strikker jeg en del tøj
især l den mindste, køber alt i genbrugsen og gennem den blå avis, og samler al
slags bær i naturen for at fylde fryseren op med vitaminer og for at give os et
meningsfuldt liv midt i den håbløse situa on, som ikke er sådan at løse …
Det bekymrer mig meget, hvordan jeg skal ﬁnde penge l Sarahs konﬁrma on.
Hendes klassekammerater taler jo om store fester, og det ved hun godt, jeg ikke
kan give hende, men en lille fest hjemme, hvor vi kan give en frokost l de
nærmeste og holde et par taler, så vil jeg være meget glad på hendes vegne.”
Jeane e, en bekymret mor
Fortsæ es side 12
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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. Julen er en svær og sårbar d, og bekymringerne gør o e den glædelige
høj d l et mareridt. Ringe netværk og oplevelse af afsavnene træder endnu mere
frem 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 904 julelegater med i alt kr. 737.250 l socialt udsa e familier,
så også de kan holde en jul med en gave l barnet, lidt julemad og måske et lille
juletræ.
” Siger mange tusind tak for jeres gavmildhed. Et af de steder jeg har valgt at
spare penge har været at droppe juletræet … Hvilket har været en kæææmpe
kuﬀelse for min søn – der så mener, at julemanden måske ikke kommer… når der
ikke er et træ at lægge hans gaver under!!! Logisk børnetænkning – den er svær
at argumentere imod!
Da jeg så din mail om bevilling af julehjælp – var min første tanke: VI SKAL HAVE
ET JULETRÆ!! Vi købte et i går, og Alexander ﬁk lov at vælge. Uden jeres hjælp –
var de e ikke sket… At se julelyset stråle ud af min søns øjne – er den bedste
julegave jeg overhovedet kunne få. Så tusind tak."
Louise – modtager af et julehjælpslegat
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Frivillighed og Foreningen
I Foreningen har vi et mindre korps aF dyg ge frivillige, der byder ind på forskellig vis.
De er med l at lø e de e vig ge og meningsfulde sociale arbejde, om det er i.f.t. administra ve opgaver med forbehandling af ansøgninger eller bevilling af legater. På rådgivningssiden har f.eks. vores bestyrelsesmedlem med psykologbaggrund ha samtaleforløb
omkring samværsudfordringer og handlemuligheder med barnet i centrum.
Vores frivillige er med l at gøre en forskel – og det er det, der giver mening for dem og os.
Således fortæller Linda om, hvad dét giver hende at være med l at lø e Foreningens
vig ge sociale arbejde:

” Selvom jeg, som frivillig, yder en hjælp, når jeg kommer i Foreningen, så modtager jeg

i lige så høj grad en gave ved arbejdet. Som borger i det velfærdssamfund, som Danmark
er, kan man nemt s rre sig blind på, det vi har i hverdagen og tage ngene for givet.
Arbejdet i foreningen viser mig, hvor svært mange familier har det, og sam dig minder
det mig om, hvor priviligeret jeg er, og den følelse af taknemmelighed er gaven ved
arbejdet."
Linda Belardo, frivillig

Alle dligere som nuværende frivillige skal have en stor tak for jeres indsats for Foreningen
og for vores mange udsa e familier.

Medlemmer og Foreningen
Vi har i 2017 fortsat ha en medlemsfremgang. De e er vi glade for. Vi har dog stadig 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. Foreningens mål er at nå 300 medlemmer for at
kunne blive godkendt i.h.t. ligningslovens §8A, som vil give Foreningen en mulighed for at
søge lskud gennem ministerielle puljer og momsrefusion.
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.
Men det har også en stor betydning for os at have vore ”gamle” trofaste medlemmer, som
vælger at stø e os hvert år gennem deres medlemskab, og dermed stø er op om vores
arbejde l gavn for de mange familier, vi årligt er i kontakt med. De e er vi meget taknemmelige for.
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 udsatte børn og socialt trængte familier.
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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.
Vi sæ er stor pris på samarbejdet med Erikema Legat. Vores samarbejdsform kan løse aku e
opgaver l gavn for vore ansøgere. Erikema Legat yder særlig stø e l f.eks. etablering i forbindelse med en families fraflytning fra krisecenter l egen bolig. Herigennem sikrer vi mor og
børn bedre frem dige livsbe ngelser med trygge og basale rammer. Ud over denne stø e l
25 ansøgere med kr. 206.023 har Erikema Legat også ydet dona oner l Foreningens uddeling af pc-ere l udsa e børn og unge m.h.p., at vi i fælleskab kan stø e op om børn og unges
læring og udby e af skolegangen. Endelig har Erikema Legat stø et Foreningens julehjælpsindsamling med en dona on.
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 52 enlige forsørgere, hvilket har betydet, at Legatet har bevilget et beløb på i
alt kr. 388.170. Foreningen har også glædeligvis modtaget en dona on l vores aku e sociale
arbejde.

Bidragsydere og Foreningen
Vi yder dagligt rådgivning primært indenfor den sociale lovgivning mv., såvel som bevilger
legater. Vi får mange takkemails, der beskriver, at de e ”gør en verden l forskel” i deres liv. Vi
er derfor meget glade for de mange dona oner, vi i 2017 har modtaget l foreningens sociale
arbejde.
Vores tak skal derfor lyde både l store og små fonde, legater og virksomheder - nye som faste
bidragsydere - men der skal også lyde en tak for de bidrag, vi har modtaget fra privatpersoner
og for, at I alle har lyst l at stø e vores vig ge sociale arbejde. Vi takker også for de mange
bidrag, foreningen har modtaget i forbindelse med vores indsamling l uddeling af julehjælp,
og som muliggjorde, at vi kunne hjælpe 904 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. Det var
derfor en stor glæde, at Parkens Sport & Entertainment og FCK København havde lyst l at
sponsere 200 bille er l en fodboldkamp i Parken med mulighed for at kunne møde fodboldspillerne.
Som en mor skrev:
” Det var den største oplevelse for min søn på 6 år. Han spiller selv fodbold, så det var
en kæmpe oplevelse for ham. Vi sad et rig g godt sted og der var super god
stemning. Så jeg vil bare takke jer mange gange for at jeg kunne give min søn den
store oplevelse, det var at se en fodboldkamp på et kæmpe stort stadion."
Charlo e, en glad mor
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Det er også med dyb taknemmelighed, at Foreningen i 2017 fik meddelelse om, at Jy e S lling
Sjolte, der selv var da er af en enlig mor, havde valgt at testamentere sin formue l Foreningen. Denne arvesag er endnu ikke afslu et, men SKAT har bevilget boafgi sfritagelse, da
midlerne er skænket l vores sociale arbejde. Så vi ser frem l at bruge midlerne l at udvide
Foreningens arbejde i.f.t. rådgivning, projekter og legatuddeling – i Jy e S lling Sjoltes ånd.
2017 har vist, at der er et stort behov for den stø e, vi som forening kan give. Vi oplever
dog også, at mange familier er så pressede, så selv det at sende en legatansøgning kan være
svært at mobilisere ressourcer l. Flere familier hare givet udtryk for, at det at leve i fa gdom
dræner for energien, så der ikke er overskud l andet end at klare dagen og vejen på bedste
beskub.
Vi håber, at vore mange donatorer i endnu større omfang har lyst l fremover sammen med
os at tage den sociale ansvarlighed i.f.t. at sikre børn og unge en god opvækst, og at stø e de
voksne i at skabe rammerne for de e. Det er Danmarks råstof, som vi skal bygge vores frem d
på, og derfor er det en forudsætning, at de inkluderes i vores samfund på lige fod med deres
jævnaldrende, og får lige muligheder, som kan styrke der livsduelighed og frem dsmuligheder.
Det mener vi, er en opgave, der er værd at lø e i fællesskab!

Foreningens økonomi
2017 har været et spændende år for Foreningen med opgaver. Vi fik behandlet 2.378
ansøgninger om økonomisk stø e l primært enlige forsørgere og deres børn.
97% 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 i alt 71 bidrag, da nogle fonde, legater og virksomheder har ydet
stø e flere gange i løbet af året. Der l kommer 17 private gavegivere, dvs. i alt har Foreningen modtaget 88 dona oner. Endelig indgår kon ngent fra Foreningens medlemmer.
Foreningen har i regnskabsåret bevilget kr. 2.412.996 mod kr. 2.081.744 i 2016.
Årets resultat e er legatuddelinger er 1.084.305. Sam dig er kr. 1.575.296, der er modtaget i december 2017, hensat l senere uddeling, dvs. i 2018.
Foreningens egenkapital udgør kr. 900.493 pr. 31.12.2017.
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Sådan bruger vi resourcer
GDPR/Persondataforordningen, 14%
Interessevaretagelse, 5%
AdministraƟon, 8%
Formålsbestemte
akƟviteter, 54%
IndsamlingsakƟviteter, 19%

Vi arbejder dagligt på, at de indsamlede midler kommer vore ansøgere l gavn.
Således ar vi i 2017 anvendt 54% af vores ressourcer på formålsbestemete ak viteter i den
direkte rådgivning og i den individuelle behandling af legatansøgningerne. 5% af midlerne
anvendes l interessevaretagelse - blandt andet igennem vores ak ve medlemskab af Børnesagens Fællesråd og ved deltagelse i andre projekter, som kan komme vores målgruppe l
gode.
Foreningens ak viteter finansieres næsten udelukkende af indsamlede midler. Det kræver
mange ressourcer at sikre Foreningens indtægter, og indsamlingsrelaterede ak viteter udgør
19% af vores arbejde. Arbejdet med at sikre en ordentlig håndtering af bla. persondata, jvnf.
persondataforordningen, som træder i kra d. 25. maj 2018, har i 2017 udgjort 14% af vores
ressourceforbrug. De resterende 8% af midlerne anvendes l det administra ve arbejde,
som er nødvendigt for Foreningens arbejde, og herunder opfyldelse af lovbestemte krav l
Foreningens dri .
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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
Af- og nedskrivninger
Årets resultat før uddeling
Resultatdisponering
Årets uddelinger
Hensat til senere uddeling
Anvendele af tidligere
års hensættelser
Anvendt af rådighedskapital
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2017

2016

9.900
4.167.644
117.000
14.981
4.309.525

8.600
3.355.589
125.000
18.897
3.508.086

-1.207.170
-139.934
-30.375
-14.500
-3.147
-2.006
-1.397.132

-1.079.699
-119.509
-29.375
-15.420
-6.250
0
-1.250.253

2.912.393

2.257.833

2.412.996
1.575.296

2.081.744
1.084.305

-1.084.305
8.406
2.912.393

-865.550
-42.666
2.257.833

Tak til alle, der har ydet bidrag i 2017
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Adolph og Hustru Møllers Fond
Anonym
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Augus nus Fonden
Brødrene Hartmanns Fond
Bygma Fonden
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
De Spanjerske Legater
Den A.P. Møllerske Stø efond
Den Midtjyske Bladfond
Det Arnstedtske Familiefond
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
Ferd. og Ellen Hindsgauls Almenny ge Fond
Fonden Julius Skrikes S else
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Generalkonsul jens Olsens Fond
Georg og Johanne Harders legat
Gerda og Hans Frederiksens Mindefond
Hannes Fond
Heinrich og Laurine Jessens Fond
Hempel Fonden
Henry og MarySkovs Fond
Julie Petersens Legat
Knud & Dagny Gad Andresen Fonden
Knud Højgårds Fond
KrogagerFonden
Lægeforeningens Boligers Fond
Lemvigh-Müller Fonden
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125.000
100.000
20.000
35.000
1.000.000
150.000
15.000
25.000
35.000
25.000
200.000
15.000
20.000
3.000
2.000
306.023
100.000
150.000
20.000
10.000
25.000
15.000
2.000
30.000
20.000
25.000
250.000
12.000
24.955
25.000
75.000
30.000
75.000
50.000

Linexfonden
Louis Petersens Legat
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
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
Solar Fonden
Spejdernes Genbrug
Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond
Tømrermester Mar n Hansens Legat
Toyota-Fonden
Tuborg Fondet
Varelo eriet
Vemmeto e Kloster
Ville Heises Legat
Øs erne
Øvrige 17 gavegivere
I alt 88 individuelle donaƟoner fra 84 gavegivere:
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15.000
300.000
25.000
200.000
25.000
12.000
7.000
10.000
15.000
15.000
57.061
30.000
50.000
200.000
10.000
15.000
50.000
40.000
5.000
15.000
50.000
6.605
4.167.644

Mener du – ligesom vi – at alle børn har ret
l et godt børneliv, så hjælp os med at gøre
en forskel!
Foreningen l Stø e for Mødre og Børn stø er socialt og
økonomisk udsa e familier - fortrinsvis enlige forsørgere.
De e arbejde kan du hjælpe os med ved at give en gave eller
at tegne et medlemsskab, da vi er meget a ængige af bidrag
fra vore medlemmer samt private. Et medlemsskab kan tegnes for kr. 200 årligt.
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 det gode børneliv.
Hvis du vil vide mere om Foreningens arbejde eller at stø e
de e, kan du besøge vores hjemmeside. Her kan du læse
mere om medlemskab af Foreningen og om gavedona oner.
Foreningen modtager også med glæde arv.
Du er også velkommen l at ringe for yderligere informa on.

www.morbarn.info
Foreningen til Støtte

for Mødre og Børn
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