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Lena Søgaard
Foreningens formand 

Formandens beretning

Når man som vi, i Foreningen  l Stø  e for Mødre og Børn, 
har 113 år på bagen, har mange genera  oner af bidragsydere, 
frivillige og ansa  e været med  l at sæ  e deres præg på 
udviklingen af Foreningen. En udvikling der  l hver en  d har taget udgangspunkt i de 
aktuelle samfundsmæssige forhold kombineret med de behov, der har været hos
modtagerne af de ydelser, Foreningen  lbyder.

Socialpoli  kken har forandret sig radikalt de sidste 10-15 år. Vi accepterer i dag som 
samfund en s  gende social og økonomisk ulighed for børnefamilier. Også selvom vi har 
rig  gt meget dokumenta  on for, hvilke nega  ve følger det har for børns udvikling at 
vokse op i fa   gdom. 

Er det så noget vi skal eller kan gøre noget ved, kan man spørge? Ja, det er der heldigvis 
mange, der mener, og som I  lkendegiver ved jeres stø  e  l Foreningen. Når de off ent-
lige ydelser på grund af en lang række stramninger ikke længere kan sikre den enkelte 
et værdigt liv, med blot et minimum af ”rum”  l fri  dsak  viteter, etablere sig e  er 
ophold på krisecenter, holde en konfi rma  on eller købe en PC, må civilsamfundet træde 
 l. Vi forvalter de midler, vi får  ldelt, så de kommer fl est muligt ansøgere  l gavn med 

udgangspunkt i de behov, vi møder. Vi vil i de kommende år arbejde på at styrke vores 
frivillige rådgivning, fordi vi på det område oplever et s  gende behov med et off entligt 
system, der kun i ringe grad koordinerer og bevilliger indsatser.

Som bestyrelse er det vores forpligtelse hele  den at sikre, at Foreningen udvikler sig 
og fortsat  lpasser sine ydelser  l den  d, vi lever i. Derfor er det også blevet  d for 
mig, e  er 10 år på posten som formand at give stafe  en videre  l en ny formand. Jeg 
indtræder i stedet i rollen som Forretningsfører i Foreningen med det formål over en to-
årig periode at forberede og gennemføre et genera  onsski  e i vores sekretariat. 
Jeg vil gerne re  e en stor personlig tak  l bestyrelsen samt de bidragsydere, frivillige 
og ansa  e, der hver især har bidraget  l Foreningens posi  ve udvikling i de år, jeg har 
ha   den glæde at være Formand. Uden jeres stø  e og bidrag havde vi ikke kunne hjælpe 
de mange forsørgere, som er dybt taknemlige for den stø  e de får, og som vi fortæller
mere om i denne beretning.
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Foreningen i 2018
Vi er en landsdækkende almenny   g humanitær forening, hvis 
formål primært er at yde hjælp  l gravide, vanskeligt s  llede mødre 
med børn og enlige forsørgere m/k. Her snart 115 år e  er Foreningens 
s   else er det tydeligt, at vores arbejde er mere nødvendigt 
end nogensinde før. 
Mange børn vokser op i familier, hvis liv er præget af fa   gdom, 
psykiske og fysiske lidelser, samt sociale problema  kker. 
En opvækst i fa   gdom – selv kortvarigt – byder på mange 
udfordringer og afsavn, og trækker spor ind i børnenes voksen  lværelse. Det påvirker 
deres livsduelighed, deres  lknytning  l arbejdsmarkedet, mulighed for en ønskværdig 
frem  d og deres evne  l at danne netværk og ikke at føle sig udenfor fællesskabet og 
samfundet.

I Foreningen  l Stø  e for Mødre og Børn styrker vi familierne  l at komme ud af fa   gdom. 
Med vores arbejde skaber vi trygge, bæredyg  ge rammer, fællesskab og netværk, faglige 
og sociale succeser gennem uddannelse, læring og nye oplevelser. Vi styrker forælderrollen 
og forælder-barnrela  onen. Vi styrker familierne  l at skabe forandring og ejerskab over 
eget liv. Det er denne sociale indsats, vi dagligt yder, som er nødvendig for at reducere 
målgruppens udsathed.
Vi ser det som en særlig forpligtelse at gøre opmærksom på de forhold, familierne lever 
under. Vi bidrager med facts og tal  l den trykte presse og tv, gennem oplæg/foredrag og 
via bl.a. medlemskab af Børnesagens Fællesråd. Vi giver  llige mere generel info  l For-
eningens brugere på vores hjemmeside eller på Facebook.  
I den daglige kontakt med Foreningens brugere hører og læser vi om, de udfordringer mål-
gruppen står overfor både i deres aktuelle og den mere generelle livssitua  on. Her tegner 
der sig tydelige billeder af familier, der er udfordrede på mange parametre. Fa   gdommen 
har også o  e sat sit præg på de muligheder eller re  ere mangel på samme, som både 
påvirker den voksnes og børnenes liv, når afsavn bliver en del af hverdagen. 

Maria deler sine bekymringer i sin ansøgning  l Foreningen:

 Jeg har været enlig mor  l min da  er, siden hun var 3 år gammel (…) Min da  er er   
 14 år, vi har sparsom kontakt med hendes far, og vi får ingen økonomisk hjælp fra   
 ham. Jeg er sygemeldt med angst og depression og på kontanthjælp siden december  
 2016 og er hårdt ramt af kontanthjælpslo  et, da min boligstø  e er voldsomt nedsat.  
 Før kontanthjælp var jeg på SU i fl ere år, men klarede mig udmærket med SU-lån og   
 boligstø  e. Min situa  on bliver stadig sværere med gæld  l både SU, bank og   
 hjælpsomme venner samt en høj husleje (jeg leder pt e  er et billigere sted at bo), og  
 jeg kan slet ikke få økonomien  l at løbe rundt.

Marianne Brøndberg
Foreningens daglige leder

”
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 Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det er så vig  gt for mig i mit liv at skabe nogle 
 ordentlige rammer for mit da  ers liv, og det er synd, at hun, som ellers al  d har   
 været en glad og  lfreds pige, nu i sine  dlige teenageår skal ekskluderes fra det liv,   
 som hendes venner fører med smart tøj, biogra  ure, klasseture og oplevelser m.m.…
 Jeg kan mærke, at det påvirker hende, og jeg er utrolig ked af al  d at skulle sige "nej”, 
 fordi jeg ikke har råd  l noget som helst. Hun er jo en forfængelig og selvbevidst pige  
 med behov for at passe ind i sin omgangskreds – som man er i den alder, hun går   
 i 8.klasse. Det er fak  sk hjerteskærende, at hun skal lide materielle og sociale afsavn  
 hele  den pga. min psykiske sygdom, og jeg bekymrer mig derfor konstant om det   
 og føler mig som en mislykket mor. Det gør også ondt at se, at min da  er sjældent   
 inviterer venner med hjem. Er hun fl ov over vores hjem med slidte møbler og sit   
 værelse, hvor der kun er en seng og et skrivebord, og ingen computer for eksempel?
 Vi kunne virkelig bruge et  lskud  l mange  ng, som en ny cykel, tøj, en sofa  l min   
 da  ers værelse, eller oplevelser for hende med sine venner (…) Det vil være en stor   
 gave for mig at kunne vise lidt overskud og give hende noget af det, hun    
 al  d mangler i sin hverdag. 

Foreningens arbejde og værdigrundlag
Gennem rådgivning, projekter og uddeling af legater arbejder vi for, 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 og fædre, der er særligt trængte 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.

Rådgivning:
Vores rådgivning  l gravide og  l forældre tager udgangspunkt i familiernes særlige situa-
 on. Vi ser på forælderens og børnenes forhold, og igennem en empowermentorienteret 
 lgang styrker vi familiens evne  l at mestre  lværelsen. 

Rådgivningen kan foregå i forbindelse med en legatansøgning, eller føre  l én. Mange 
familier ringer, fordi de måske  dligere har været i forbindelse med os, har hørt om os fra 
en veninde eller har fundet os via ne  et. Vores rådgivningen bygger på ligeværdighed, 
og vi giver redskaber  l nye perspek  ver og nye handlemuligheder. Herigennem kan hun 
(m/k) se og handle anderledes i en ellers fastlåst situa  on, og dermed er der grundlag for 
at skabe forandring. 

En stor del af vores rådgivning foregår via telefon og mail, men der er også sket en øgning i 
personlige samtaler i Foreningens sekretariat, hvor også familier, der bor længere væk har 
ønsket en personlig samtale.  
Rådgivning ydes også 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. Det er noget ikke 
alle er vidende om trods, at de i forvejen har kontakt  l det off entlige, og hvor netop de  e 
kan gøre en stor forskel i et i forvejen presset budget.                                             

”
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Legater
Vi har i 2018 modtaget i alt 3.217 ansøgninger, hvilket er en s  gning på 839 ansøgninger 
svarende  l 35% i forhold  l 2017, og det ser vi som et klart udtryk for, at der er kommet 
fl ere fa   ge familier. Der  l kommer vores rådgivning, hvor vi også oplever en s  gning i 
antallet af henvendelser.

Takket være vores mange og trofaste bidragsydere har vi været i stand  l at hjælpe endnu 
fl ere forældre – primært enlige forsørgere. Vi oplever også en s  gning i henvendelser fra 
samlevende og gi  e. Nogle af familierne er gengangere, men 55% af legatansøgerne søgte 
for første gang i 2018. Hele 68% har vi ikke kendt før 2017. De  e har en klar sammenhæng 
med kontanthjælpslo  ets og 225-  mers reglens ikra  træden d. 01.10.2016. 

 Jeg vil gerne sige tak for de legater og den julehjælp, jeg har fået igennem årene.   
 Det har været en utrolig hjælp for os under svære  der. Nu bliver min søn 18 år,   
 og jeg kan ikke søge fremover. Igen mange tak og alt det bedste  l foreningen   
 fremover.                         

Tove – mangeårig bruger af Foreningen

Vi yder legater  l specifi kke formål, når det ikke er muligt at opnå hjælp gennem det 
off entlige eller kun i begrænset omfang. Muligheden for at modtage en enkeltydelse er 
stærkt reduceret gennem de senere år, selvom lovgivningen ikke er ændret, og derfor er 
behovet større end nogensinde før. Legaterne kan skabe forandring på den korte som lan-
ge bane, og dermed være med  l at skabe nye rammer og handlemuligheder for familien 
eller forebygge en forværring af familiens aktuelle situa  on.  

Derfor stø  er vi med: 
Spædbørnsudstyr:  46 gravide eller nybagte mødre fi k et legat  l en god start med den ny-
fødte ved stø  e  l køb af de mest basale  ng, som seng, barnevogn etc..
Etablering: 105 familier fi k hjælp  l nødvendigt bohave som senge, spisebord og stole, klæ-
deskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr f.eks. ved frafl ytning fra krisecenter  l ny bolig.
Anskaff elser: 132 ansøgere fi k et legat  l udstyr  l skolestart, en cykel  l transport  l skole 
og fælles familieoplevelser, udski  ning af garderoben ved væg  ab, det dyre vintertøj  l 
børnene, køb af nyt køleskab, når det gamle står af mv..
Sygdom: 77 personer fi k et legat  l ekstraudgi  er forbundet med sygdom som medicin, 
fysioterapi, briller, tandbehandling og egenbetalingen  l psykologbehandlingen. Det kan også 
være transportudgi  er  l behandling eller  l besøg hos et hospitalsindlagt barn. 
Uddannelse: 90 ansøgere fi k et pc-legat  l barnets skolegang eller den voksnes uddannel-
sesstart. Heraf fi k de 46 hjælp  l køb af studiebøger, startudgi  er  l e  erskoleophold, stu-
dieture, særligt arbejdstøj etc. for at bryde den sociale arv og styrke mestring og succeser. 
Gæld: 51 forsørgere fi k hjælp  l f.eks. at forhindre en udsæ  else fra 
deres bolig grundet huslejerestance, en ekstra stor varmeregning, 
en uventet høj el-afregning, samt a  jælpning af mindre gældsposter. 

”

”
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Ferieoplevelser: 110 familier fi k et legat  l ferieoplevelser f.eks. en tur  l Bonbonland, besøg 
hos familie, der bor i en anden landsdel, hvor udgi  en  l togrejsen kan opleves som uover-
kommelig, samt 39 familier deltog i netværksferieophold. 
 Jeg vil gerne sig stor tak  l Foreningen ... og  l fonden for  lskud a´ 500 kr. Det gav   
 min da  er og jeg mulighed for at holde en lille ferie på Tunø i 3 dage. Det havde stor  
 betydning, og vi fi k en skøn tur. Det var oplø  ende i en svær økonomisk  d.
               Susanne, der modtog et legat  l ferieoplevelser
Fri  dslegater: 58 børn fi k mulighed for deltagelse i fri  dsak  viteter, som fodbold, parkour, 
rejser med skolen eller klubber, der giver oplevelser i dagligdagen og styrker netværk.
Konfi rma  on: 168 familier fi k stø  e  l fejring af barnets konfi rma  on eller non-fi rma  on 
for at stø  e inklusion og fællesskab med deres jævnaldrende kammerater.
Julehjælp: 885 familier fi k et julehjælpslegat, der muliggør køb af en lille gave  l deres 
børn, lidt julemad og eventuelt et lille juletræ.
Jannies tak herunder viser, at selv et lille legat, kan gøre en stor forskel på såvel den korte 
som mere langsigtede bane og lø  er ikke kun økonomisk men også på det mentale plan.
 Jeg ville herigennem takke for det fl o  e julelegat på 1.000 kr. Det betød en kæmpe 
 forskel for os som familie og betød, at alle mine 3 børn fi k, hvad de ønskede sig  l   
 jul. Annemarie på 6 år fi k en kæphest, Jonas 10 år en sækkestol og min dreng på 15  
 år en deodorant – alle børn blev utroligt glade.
 Det er første gang jeg har søgt og modtaget et legat, men det har betydet, at vores  
 hverdag er blevet nemmere, og mine børn oplevede en mor, der var i overskud.
 Om lidt venter en retssag, … men jeg har fået fornyet energi p.gr. af Jer.

                   Jannie, mor  l tre
Vi får o  e  lbagemeldinger fra brugerne på, at de har følt sig set og hørt i kontakten, 
hvilket de o  e ikke oplever i rela  onen  l det off entlige. Trygheden og  lliden er netop det 
vi – i Foreningen og i Civilsamfundet som et hele – ser som en af vores kernekompetencer 
og er afgørende for, at familierne tør vise deres sårbarhed og søge hjælp.   

Ovenstående blev bekræ  et af Anja, der blev kontaktet af en af vores frivillige rådgivere i 
forbindelse med hendes ansøgning. Hun udtrykte sin forundring og glæde ved den telefo-
niske kontakt. Hun udbrød ”ringer du  l mig?” Hun var rørt over at blive set og hørt – 
noget hun ikke plejede at opleve i kontakten med sin kommune, hvor hun følte sig afvist.

Projekter:
Vores projekter – f.eks. netværksferie i partnerskab med Arbejdsmarkedets Feriefond i Hel-
singør Ferieby og ved Klinten i Faaborg, understø  er vores arbejde. Familierne – børn som 
voksne – bryder ud af deres comfortzone og får et a  ræk fra en trængt hverdag. I stedet 
får de succeser og nye oplevelser de sammen tager med hjem i bagagen. 
Signe, som deltog med sine børn på netværksferie, udtalte  l holdlederen, at ”det holdt 
op med at være farligt”, da hun opdagede, at hun havde værdi for fællesskabet, og at hun 
også havde noget at byde ind med – en oplevelse hun ville tage med hjem, styrket  l at 
bryde sin isola  on. 

”

”

”
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Foreningens brugere og deres udfordringer
Vores brugere er udsa  e borgere i Danmark, og vi lø  er dagligt en social opgave i.f.t. deres 
udsathed. Som det ses ovenfor er ansøgergruppen udfordrede af økonomiske, personlige 
og sociale problemer, hyppigt med fysiske handicaps og/eller psykisk sårbarhed – o  e hos 
både den voksne og hos børnene. 

Vi ser brugere, der  dligere har været i arbejde, hvis  lværelse har ændret sig radikalt e  er, 
at de f.eks. har været udsat for en trafi kulykke eller blevet ramt af sygdom. De er gået fra 
selvforsørgelse  l at komme på sygedagpenge og siden kontanthjælp. De rammes af stor 
indtægtsnedgang, og føler sig o  e mødt af mis  llid. Den nye livssitua  on rammer også 
børnene hårdt.

Foreningens brugergruppe er udfordret på følgende områder:
 Socialt og økonomisk marginaliseret
 Ringe  lknytning  l arbejdsmarkedet
 Begrænset eller ingen kompetencegivende uddannelse
 Fysiske og/eller psykiske lidelser, og o  e har både den voksne og mindst ét af  
        børnene helbredsmæssige udfordringer
 Stor gæld – f.eks. fra skilsmisse/samlivsophævelse
 Til  der trauma  serende opvæks  orhold, der har betydning for 
         voksen  lværelsen
 Ringe eller intet netværk, der kan stø  e 
 Hver dag er en kamp.

Det kan være svært at bryde den fastlåsthed, familien er i, når dagligdagen består af 
fravalg i stedet for  lvalg (mål  der, deltagelse i ak  viteter i børnenes skole, i netværksar-
rangementer etc.). Det leder  l bekymringer, søvnløse næ  er, stressende hverdage, når 
budge  et ikke hænger sammen, og det leder igen  l en følelse af at være en dårlig foræl-
der. Mange tyer  l ”ydmygende” ak  viteter for at klare hverdagen (f.eks. at skralde mad fra 
supermarkedets containere). Forældrenes bekymringer smi  er også af på børnene.

De oplever at være anderledes og udenfor, når de ikke kan deltage i ak  viteter sammen 
med kammerater eller have kammerater med hjem. Børnene kan opleve, at det er en uret-
færdighed, når de ikke har de samme muligheder som deres jævnaldrende. Der er en stor 
risiko for, at barnet/den unge mister lysten  l dagen, frem  den og livet.

Udsathed og social arv
Vore brugere er udfordrede på mange parametre. Det er det samme billede, som Rådet 
for Socialt Udsa  es undersøgelse fra 2018 viser, nemlig at socialt udsa  e borgere har det 
markant dårligere både fysisk og psykisk end resten af befolkningen. Mange er plaget af 



9

langvarig sygdom, har o  e ha   selvmord tæt inde på livet, eller de selv eller deres barn 
har været udsat for seksuelle overgreb under opvæksten eller i deres voksen  lværelse. 

De  e får betydning ikke kun for den voksnes, men også børnenes trivsel. Det kan være 
vanskeligt at skabe forandringer, når man har komplekse og sammenvævede udfordringer 
både socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk. En økonomisk håndsrækning eller stø  e 
gennem rådgivning, er den sociale indsats, vi dagligt ser, er nødvendig for at reducere 
målgruppens udsathed.

Vores fælles ansvar
Det er et fælles ansvar at få stø  et op om de mest udsa  e familier, da samfundet gennem 
de seneste 20 år er blevet dårligere  l at bryde den nega  ve sociale arv. Mens 62% af 
børn med forældre uden en ungdomsuddannelse selv fi k en ungdomsuddannelse i 1998, 
er andelen i dag faldet  l 59%. En OECD-rapport om social mobilitet konkluderer, at det i 
Danmark tager et barn af en fa   g familie to genera  oner at opnå samfundets middelind-
komst. 

Den danske velfærdsmodel har gennem år  er sikret lige og gra  s adgang  l uddannelse 
for alle. Men vi ser, at nogle af de mest udsa  e familier i Danmark har ikke råd  l at købe 
f.eks. en pc-er. Et legat  l en pc-er  l brug for barnets skolegang eller den voksnes start på 
uddannelse gør en forskel i familiens liv og øger dermed udby  et af undervisningen og 
styrker familiens netværk. 

 Jeg vil rig  g gerne bruge lidt af din  d på at sige tak. E  er det legat vi modtog  l   
 computer  l min søn Alexander, har hver eneste skoledag været nemmere for ham.   
 Hans computer er hans et og alt, og hans holdepunkt i en skoledag, som ellers kan   
 være lidt overvældende for ham med hans problema  kker. Jeg troede ikke at en   
 fysisk  ng, som en computer, kunne gøre så stor en forskel, men det har den gjort 
 – Af hjertet tak.

 Louises tak e  er hun modtog et legat  l en computer  l hendes søn

Fa   gdom er et ganske væsentligt socialt problem. Et problem, der kræver, at vi i fælles-
skab tager et ansvar for at sikre, at vi kan give alle børn en god opvækst, og at forældrene 
gives 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, økono-
misk stø  e og posi  ve oplevelser! 

”

”
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Socialpoli  k og fa   gdom
Den økonomiske ulighed i samfundet er kommet på den poli  ske dagsorden. Mange ople-
ver, at der ikke længere er poli  sk vilje  l at sæ  e menneskelig trivsel i centrum. Social-
poli  kken defi nerer ikke længere, hvem vi er, og hvad vi vil som samfund. Troen på, at når 
vi styrker/stø  er den enkelte borger, styrker vi hele vores samfund er tabt. Vi ser, at den 
sociale dimension er afl øst af et arbejdsmarkedsperspek  v om at stå  l rådighed. Det er 
mantraet uanset årsagen  l, at et menneske er kommet på kontanthjælp. 

Formand Lize  e Risgaard FHO, Fagbevægelsens Hovedorganisa  ons udtaler: 

Eff ekter af kontanthjælpslo  et
Ifølge Danmarks Sta  s  k er der sket et fald i ne  oledigheden i 2018, hvilket Beskæ  igel-
ses-ministeriet begrunder med indførelsen af kontanthjælpslo  et. Vi har dog grund  l at 
tro, at mange af disse borgere kan være endt i uddannelsessystemet.

I 2018 var 387 af vores brugere i gang med en uddannelse, hvilket svarer  l en s  gning på 
14% i forhold  l året før. Det kan være med  l at skabe en bedre frem  d - ikke kun for den 
voksne, men for hele familien. Mange af vores brugere oplever dog, at de er blevet presset 
over i uddannelsessystemet. De skal o  e starte et uddannelsesforløb fra 9.kl., for på sigt at 
nå deres uddannelsesmål. Det betyder, at de overgår fra kontanthjælp  l SU, og hvis de 
ikke kan få den lavere ydelse  l at række, bliver de vejledt  l at optage et SU-lån. 

På kort sigt kan det forbedre familiens forsørgelsesgrundlag, men det betyder også, at 
disse familier oparbejder en stor SU-gæld uden, at deres frem  dige økonomi e  er endt 
uddannelsen nødvendigvis forbedrer deres økonomiske grundlag mærkbart, da SU-lånet 

At fa   gdom får folk i arbejde er et helt forfejlet synspunkt. Fa   gdom fastlåser folk 
i en situa  on, hvor al energi bruges på bekymringer om, hvordan der skal komme 
mad på bordet. Fa   gdom medbringer skyld og skam over ikke at kunne opfylde sin 
børns basale behov. Fa   gdom giver hverken overskud  l at søge job eller opkva-
lifi cere sine faglige kompetencer, så de matcher arbejdsmarkedets e  erspørgsel. 
… Velfærden smuldrer. Uligheden vokser. Det truer alt det, som har gjort Danmark 
 l verdens bedste land: Velfærd, uddannelse og tryghed for alle. Vi skal i en anden 

retning. 
                                               Lize  e Risgaard

”

”

Nu  dens syn på fa   ge som arbejdssky og asociale personer bekymrer os. Det er et billede, 
vi ikke kan genkende i vores brugere! Vi er dagligt i kontakt med mange forældre, der 
kæmper for deres  lværelse, og som på trods af ringe odds ønsker at skabe forandringer 
og give deres børn en bedre opvækst. 
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også skal  lbagebetales. De  e ses også i citatet  dligere, hvor Maria beskriver sine bekym-
ringer. Nogle af disse socialt, helbredsmæssigt og økonomisk udsa  e familier ville have 
bedre muligheder for at klare sig på sigt ved at kunne få bevilget en revalidering, som vi 
desværre meget sjældent ser i dag. 

Høje boligudgi  er
En anden virkning af kontanthjælpslo  et er, at nogle ansøgeres boligudgi  er nu kan være
på størrelse med kontanthjælpsydelsen, da ”lo  et” har reduceret deres boligstø  e mar-
kant. Det øger familiernes allerede store økonomiske udfordringer, og o  e lever de alene 
af deres børneydelser  l forsørgelse af familien, samt  l betaling af deres øvrige faste 
udgi  er. O  e har de ikke mulighed for at fi nde et billigere lejemål, da der er årelange ven-
te  der. Det begrænser deres handlemuligheder og fastlåser dem i fa   gdom.

Derfor råder vi o  e brugerne  l gå i dialog med deres kommune om at komme på et job-
a  laringsforløb, således de overgår fra kontanthjælp  l ressourceforløbsydelse, når 
brugeren er udfordret helbredsmæssigt og arbejdsmæssigt. Ressourceforløbsydelsen vil 
forbedre familiens økonomi med op  l ca. 2.600 ne  o mdl., da boligstø  en ikke længere 
bliver reduceret grundet kontanthjælpslo  et. Hvis de får afslag på de  e, vejleder vi dem 
o  e  l at klage over de  e.     

S  gende fa   gdom i Danmark
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd levede 64.500 danske børn i fa   gdom 2018 – en
s  gning på 25% siden kontanthjælpslo  et blev indført i 2016. En opvækst i fa   gdom byder
på mange udfordringer og afsavn.

Flere medlemmer af Pædagogernes Landsforbund BUPL advarer om, at fl ere forældre ikke 
har råd  l at købe vintertøj og andre basale  ng  l deres børn. I Foreningen modtog vi en
del ansøgninger om hjælp  l anskaff else af vintertøj, da kulden begyndte at sæ  e ind. 
Trods det, at familierne modtog børneydelser i oktober, kan vi se, at de ikke har ha   midler 
 l selv at anskaff e vintertøj, da ydelserne er gået ind i det stramme månedlige budget som 

konsekvens af høje boligudgi  er, gæld etc.. Fa   gdommen sæ  er sine tydelige spor. 

Frivillighed og Foreningen
Vi har et korps at dyg  ge, ansvarsfulde frivillige, som vi er meget glade for, da de på hver
på deres vis lø  er en meget vig  g og meningsfuld opgave og gør en stor forskel for fore-
ningens brugere. Det kan være i.f.t. administra  ve opgaver med forbehandling af ansøg-
ninger eller i behandlingen af ansøgninger fra brugere fra hele landet. De yder med deres 
faglighed og særlige kompetencer omkring bl.a. handicap og sygdom, arbejdsløshed, bolig-
løshed en bred såvel som specifi k rådgivning, men også med et sagligt og fagligt grundlag 
ved bevilling af legater. 
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”

Vores nyeste frivillige Susanne Hermann fortæller om at gøre en forskel: 
 I en  d hvor mange børn lever under fa   gdomsgrænsen og har ringe kår, er det   
 vig  gt at fremhæve Foreningen  l Stø  e for Mødre og Børns arbejde med at yde   
 legater og hjælp  l primært enlige forsørgere med børn.
 Som socialrådgiver gennem mere end 40 år er det for mig berigende at medvirke   
  l at gøre en forskel ved at kunne stø  e, hjælpe og give mulighed for at bringe   
 familierne videre og ind i et posi  vt udviklingsforløb, og desuden medvirke  l, at et   
 legat i allerhøjeste grad kan gøre en forskel for en familie.
 Min indsats som frivillig med behandling af ansøgninger om legater, herunder også  
 om julehjælp, hvor livsfortællinger bliver rullet ud, er rørende beretninger, og som   
 i den grad understø  er værdien af foreningens eksistens og i særdeleshed forenin  
 gens fantas  ske sociale arbejde.
 At opleve den glæde, der er forbundet med at kunne hjælpe mennesker, når vi som   
 resultat af at give et legat modtager mails, hvori der udtrykkes taknemmelighed.   
 Det er med  l igen og igen at bekræ  e vig  gheden og relevansen af Foreningen  l   
 Stø  e for Mødre og Børns eksistens, og dermed også for mig som frivillig i   
 foreningen. Sammen rykker vi videre og gør en forskel! 

Alle vore frivillige skal have en stor tak for deres indsats for Foreningen og for vores mange 
udsa  e familier.  

Medlemmer og Foreningen
Vi har mange ”gamle” trofaste medlemmer, som vælger at stø  e os hvert år gennem deres 
medlemskab. Dermed stø  er de op om vores arbejde, der har stor betydning for de man-
ge familier, vi årligt er i kontakt med. Det er vi meget taknemmelige for. 
Desværre har der i 2018 været en medlems  lbagegang blandt de ældre medlemmer, hvor-
for vi har behov for nye medlemmer, der kan ”overtage” arven og fortsat give os mulighed 
for at udføre vores arbejde med uddeling af legater, socialfaglig rådgivning og gennemfø-
relse som etablering af nye projekter. 

Samarbejdspartnere og Foreningen
Som Forening er vi i dagligdagen a  ængig af et godt samarbejde med vore interessenter – 
det være sig i.f.t. vore ansøgere, kommunale sagsbehandlere, sundhedsplejersker, hospita-
ler eller andre private humanitære organisa  oner, såvel som vore bidragsydere. 

Således skriver en samarbejdspartner om vores samarbejde:

 Jeg kan i øvrigt fortælle dig, at en af mine kolleger for godt en uge siden kom og   
 sagde, at han simpelthen var så glad for at have lært jeres forening at kende. I har   
 stø  et nogle afgørende vig  ge  ng for et par af hans beboere! Tak igen!

                Uddrag fra mail fra en boligsocial medarbejder 
      i Vollsmosesekretariatet.

”

”

”
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Bidragsyderne og Foreningen
Vores arbejde kan ikke gennemføres uden stø  e fra fonde, legats   elser, virksomheder og  
private donorer. Der skal derfor lyde en tak for de mange dona  oner, vi har modtaget i 2018. 
Vi har i året oplevet, at både trofaste og nye bidragsydere har stø  et vores sociale arbejde og 
har gjort, at vi i fællesskab kan gøre en forskel for de mest udsa  e borgere i Danmark. Store 
som små bidrag tæller, men der skal lyde en særlig tak  l Asta og Jul. P. Justesens Fond, der har 
stø  et vores arbejde med kr. 650.000.

Vi er meget glade for de tæ  e rela  oner, vi har  l fl ere uddelende fonde. Her har det stor 
betydning, at vi f.eks. med Erikema Legat har en samarbejdsform, der kan løse aku  e opgaver 
 l gavn for vore ansøgere og bedre familiernes livsbe  ngelser med trygge rammer for mor og

børn. Erikema Legat har således bl.a. bevilget stø  e  l 22 individuelle familier med et samlet 
beløb på kr. 193.797. En modtager af hjælp  l restbetaling af indskud og møbler  l en lejlighed 
skrev:

             ”Jeg er så glad … Tak for at der fi ndes mennesker som dig/jer .. Jeg har lige fået en          
             kæmpe hånd  l at komme videre i livet, og give mine børn en stabil og glad hverdag. ”
Vi sæ  er ligeledes stor pris på samarbejdet med Louis Petersens Legat, hvor vi på baggrund 
af Foreningens screening kan inds  lle ”værdigt trængende” fra det Storkøbenhavnske område 
 l at modtage en større legatpor  on. Legatet har på denne baggrund stø  et 51 inds  llede 

familier med i alt kr. 354.449. Foreningen har derudover modtaget kr. 500.000  l vort sociale 
arbejde.

Mange børn er fa   ge på oplevelser. 2018 har vi derfor afprøvet at lave et event med Rotary 
Kastrup, hvor 17 familier deltog i et arrangement på Den Blå Planet med bl.a. mulighed for at 
klappe krabber. Denne type af mindre projekter håber vi også at kunne lave fl ere af i 2019.

Vi er meget taknemmelige for, at vi i december 2018 modtog en arv e  er Jy  e S  lling Sjolte, 
der selv var da  er af en enlig mor. Arvesagen er afslu  et e  er, at SKAT har bevilget afgi  sfri-
tagelse, da midlerne er skænket  l Foreningens sociale arbejde. Vi ser frem  l at udvide vores 
arbejde i.f.t. rådgivning, projekter og legatuddeling – helt i Jy  e S  lling Sjoltes ånd. 

Vi håber, at endnu fl ere fonde mv. sammen med os, fremover vil påtage sig den sociale 
opgave; at sikre børn og unge en god opvækst, og at stø  e de voksne i at skabe rammerne 
for de  e. Vi er en Forening i udvikling og har fl ere nye projekter på tegnebræ  et f.eks. et 
økonomiprojekt, hvor deltagerne kan lære budgetlægning, få nye mestringsstrategier i.f.t. en 
stram økonomi mv. og et rela  onsprojekt, som vi håber at kunne få projektmidler  l gennem 
forskellige fonde. 

En mor, der modtog et legat fra Foreningen sendte de  e citat af John F. Kennedy som tak, og 
som hermed videregives  l alle, der stø  er Foreningens brugere og vores sociale arbejde:

             ” Vi må stoppe op og fi nde  d  l at takke dem, der gør en forskel i vores liv.”
Tak  l alle for jeres store stø  e og forståelse for vig  gheden af vores sociale arbejde.
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Sådan bruger vi resourcer

Figuren viser, hvordan Foreningen har anvendt de indsamlede midler i 2018. Som det 
fremgår af den gule cirkel, anvendes 91% af midlerne på de formålsbestemte ak  viteter 
såsom screening, behandling og udbetaling af legater, rådgivning og ferieprojekter. De øvri-
ge 9 % anvendes på fundraising, bogføring, markedsføring over for Fonde og brugere samt 
løbende administra  on for at opfylde de lovgivningsmæssige krav herunder overholdelse 
af Persondataforordningen (GPDR).

Foreningens økonomi  
2018 har været et spændende år for Foreningen med nye opgaver. Vi fi k behandlet 3.217 
ansøgninger om økonomisk stø  e  l primært enlige forsørgere og deres børn.
91% af foreningens indtægter kommer gennem fundraising fra fonde, legater mv.. 9% fra 
Socialstyrelses Puljemidler. Derudover udgøres Foreningens faste indtægts- og kapital-
grundlag 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 75 bidrag, da nogle fonde, legater og virksomheder har 
ydet stø  e fl ere gange i løbet af året. Der  l kommer medlemskon  ngenter og bidrag fra 
Foreningens medlemmer og andre private.
Foreningen har i regnskabsåret uddelt kr. 3.417.035 mod kr. 2.412.996 i 2017. 
Årets resultat incl. arv overført  l rådighedskapital er kr. 6.110.324 e  er legatuddelinger, 
idet  dligere års hensæ  elser, der blev modtaget dec. 2017  l uddeling i 2018 med i alt 
kr. 1.575.296, er indgået i resultatet. Sam  dig er kr. 1.228.273 modtaget i december 2018 
hensat  l senere uddeling, dvs. i 2019.  
Foreningens egenkapital udgør kr. 6.965.813 pr. 31.12.2018, idet der heri indgår arven 
e  er Jy  e S  lling Sjolte på kr. 6.005.230 modtaget i december 2018. 
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Uddrag af årsregnskab

 2018 2017
Indtægter    
Bidrag og kontingenter fra medlemmer  11.400  9.900
Bidrag fra øvrige     3.997.673                 4.110.583
Offentlige bidrag  410.925  57.061 
Modtaget arv  6.005.230  0 
Indtægter fra tilknyttede legater  173.000  117.000
Renteindtægter/udbytter  15.435  14.981 
  10.613.663                  4.309.525

Omkostninger      
Personaleomkostninger  -1.198.283                  -1.207.170
Kontoromkostninger  -166.293  -139.934 
Revision  -31.375  -30.375
Regnskabs- og skattemæssig assistance  -14.875  -14.500
Øvrige erklæringer    -15.753  -3.147
Finansielle omkostninger    -730  0
Af- og nedskrivninger   -6.018  -2.006 
  -1.433.327                  -1.397.132

Årets resultat før uddeling  9.180.336                  2.912.393

Resultatdisponering 
Årets uddelinger  -3.417.035                  -2.412.996
Hensat til senere uddeling  -1.228.273                  -1.575.296
Anvendelse af tidligere 
års hensættelser  1.575.296                   1.084.305

Årets resultat, overført til egenkapital  6.110.324                         8.406
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Tak til alle, der har ydet bidrag i 2018

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 125.000        
Aase og Ejnar Danielsens Fond 100.000        
A.F. Andersens Mindelegat 30.667        
Anonym 35.000        
Anonym 200.000        
Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) 356.692        
Asta og Jul. P. Justesens Fond 650.000        
Augus  nus Fonden 150.000        
Brødrene Hartmanns Fond 15.000        
Børnesagens Fællesråd 21.700        
Carlsen-Langes Legats   else 2.000        
Danske Banks Fond 45.000        
Den A. P. Møllerske Stø  efond 200.000        
Den Midtjyske Bladfond 15.000        
Dyssegårds Sogns Menighedspleje 3.000        
Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Legat 15.000        
Enid Ingemanns Fond 10.000        
Erikema Legat 273.791        
Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoff mans Mindelegat 100.000        
Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoine  e Møllers Fond 30.000        
Fabikant Chas. Otzens Fond 100.000        
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 25.000        
Frk. Astrid Goldschmidts Legat 5.000        
Generalkonsul Jens Olsens Fond 25.000        
Georg og Johanne Harders Legat 2.000        
Gerda og Hans Frederiksens Mindefond 40.000        
Hannes Fond 15.000        
Heinrich og Laurine Jessens Fond 25.000        
Hempel Fonden 250.000 
Henkel Denmark 14.875
Henry og Mary Skovs Fond 10.000
Knud Højgårds Fond 75.000      

Vi får mange takkebreve, der beskriver, at "vores hjælpende hånd" gør en verden 
 l forskel i familiens liv. De  e arbejde kan ikke gennemføres uden stø  e fra fonde, 

legater og private. Der skal derfor lyde en stor tak for de mange dona  oner: 
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Lathyrus, loge nr. 88 Odd Fellow 5.000        
Lemvigh-Müller Fonden 50.000        
Linexfonden 10.000        
Louis Petersens Legat 500.000        
Lund & Bugges Legat 5.000        
Lægeforeningens Boligers Fond 75.000        
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen 30.000        
Ole Kirk's Fond 25.000        
O  o og Gerda Bings Mindelegat 10.000        
Poli  ken-Fonden 7.000        
Scandinaivan Tobacco Group´s Gavefond 10.000        
Simon Spies Fonden 25.000        
Snedkermester Axel Wichmanns og fru Else Wichmanns Fond 10.000        
Solar Fonden 30.000        
Socialstyrelsen - Julehjælp 76.984        
Socialstyrelsen - Udlodningsmidler ULFRI 333.941        
Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond 150.000        
Torben og Alice Frimodts Fond 10.000        
Toyota-Fonden 15.000        
Tømrermester Mar  n Hansens Legat 10.000        
Varelo  eriet 24.000        
Vemmeto  e Kloster 10.000        
Ville Heises Legat 15.000        
William & Hugo Evers Fond 3.000        
Øvrige 9 gavegivere  3.948        

I alt 84 individuelle dona  oner fra 67 gavegivere: 4.408.598

Arv - Boet e  er Jy  e Sjolte 6.005.230        

I alt incl. arv 10.413.828      



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
Svendborggade 1,3., lejl. 300 · 2100 København Ø.  · Tlf. 35 38 56 26 · CVR 49897715 
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