
Årsberetningen 2015

Tak, I gør Mødrehjælpens 
arbejde muligt

Tak til alle jer, der støttede op om Mødrehjælpens arbejde i det forgangne år. 
Ved udgangen af året havde Mødrehjælpen 20.226 faste bidragydere og 

støttemedlemmer. Jeres bidrag har gjort det muligt, at vi i 2015 kunne yde støtte til endnu 
flere gravide og børnefamilier end nogensinde før – og herigennem sikre børnene en bedre 

opvækst. I alt imødekom Mødrehjælpen 13.153 henvendelser om rådgivning og støtte 
fra brugere i en sårbar situation. 8.009 af henvendelserne blev imødekommet i 

Mødrehjælpens rådgivninger, mens 5.144 brugere deltog i aktiviteter arrangeret af frivillige 
i Mødrehjælpens lokalforeninger og i Familiens Huse.

Mødrehjælpen har 
i alt imødekommet 

13.153 henvendelser 
i 2015



Mere frivillighed end nogensinde
1.207 frivillige er nu tilknyttet Mødrehjæl-
pen. De har tilsammen lagt 171.651 timers 
frivilligt arbejde i Mødrehjælpen, hvilket er 
en stigning på 9 % i forhold til 2014. Sam-
let har 5.144 brugere modtaget hjælp gen-
nem Mødrehjælpens frivilligindsats.

Frivillige har blandt andet været med til at 
arrangere 730 børnefødselsdage gennem 
aktiviteten ”Den Rullende Kagemand” og 
lavet sociale netværksaktiviteter for 2.601 
brugere. Således har vi hjulpet 951 flere 
brugere med sociale netværksskabende 
aktiviteter end i 2014. Det er en stigning 
på 57 %.

Tre af Mødrehjælpens lokalforeninger 
flyttede i løbet af året til nye og bedre lo-
kaler, og med stor succes kunne Mødre- 
hjælpen således genåbne butikker i Vi-
borg, Vejle og på Amager. 

Vi reducerer de psykiske følge-
virkninger af vold
Gennem vores projekt ”Ud af Voldens 
Skygge” hjalp Mødrehjælpen i 2015 100 
kvinder og 83 børn, som har været ud-
sat for vold. Kvinderne har typisk været 
udsat for psykisk og fysisk vold gennem 
mere end to år. Over halvdelen har dagligt 
været udsat for psykisk vold. 

Over halvdelen af mødrene angav, at de-
res børn havde været udsat for vold, mens 
omkring fire ud af fem børn har set deres 
mor blive udsat for vold.

Efter rådgivningen oplevede blandt andet 
83 % af kvinderne faldende symptomer på 
PTSD og 74 % oplever øget uafhængighed 
af ekspartneren.

314 flere rådgivninger end sidste år
I 2015 har Mødrehjælpen rådgivet 2.893 
brugere over chat, telefon og ansigt-til-
ansigt. Det er 314 flere rådgivninger end 
i 2014. Med støtte fra Oak Foundation 
kunne Mødrehjælpen i 2015 åbne et råd-
givningshus i Aalborg, så vi nu tilbyder 
ansigt-til-ansigt rådgivning i landets fire 
største byer.

”Det er virkelig dejligt med denne mu-
lighed for os, som ikke bor i de større 
byer, hvor I har rådgivningshuse. Tak 
for råd og meget kyndig rådgivning.”
– Anonym bruger af Familiechatten

På Familielinjen gav vi telefonrådgivning til 
1.268 brugere. Det er en stigning på 70 % 
sammenlignet med året før. På Familiechat-
ten rådgav vi 586 brugere, mens 1.039 
brugere benyttede sig af rådgivning an-
sigt-til-ansigt i København, Aarhus, Oden- 
se og Aalborg. Familielinjen og Familie-
chatten er landsdækkende rådgivnings-
tilbud og nåede i 2015 ud til familier i 
sårbare situationer i 93 af landets 98 kom-
muner.

Vi forbedrer unge forældres 
tilknytning til uddannelse og job
Vores særlige indsatser for unge gravide 
og forældre hjalp i 2015 i alt 622 gravide 
og mødre og 148 fædre.

I projektet ”Unge Familier på Vej” i Aarhus, 
Odense og Aalborg er 78 % af brugerne 
kommet i gang med eller blevet fastholdt 
i uddannelse eller job. Samtidig oplever 
brugerne forbedring i forhold til moder-
skab, netværk og handlekompetence. Pro-
jekt ”Ung Mor på Vej” i Københavns Syd-
havn har i alt støttet 61 unge mødre. 71 
% oplever styrket forældrerolle, 59 % har 
styrket deres netværk, og 56 % har styrket 
deres handlekompetencer.

Det er samtidig lykkedes at forankre Fami- 
liens Huse, der er et samarbejde med 
hhv. Esbjerg og Høje Taastrup Kommune, 
i den kommunale drift pga. de positive ef-
fekter i forhold til at få brugerne i job og 
uddannelse.

Dertil kommer Mødrehjælpens projekt 
”Hold Fast” i Odense og Aarhus, der 
støtter unge forsørgere under 30 år i at 
fastholde og færdiggøre en uddannelse. 
I alt var 69 studerende tilknyttet i 2015. 
Erfaringerne viser, at der er stærkt behov 
for den helhedsorienterede støtte, ”Hold 
Fast” tilbyder.

”Uden Mødrehjæl-
pen tror jeg ikke, 
jeg var startet ud-

dannelse nu, og det 
er bare vigtigt for 
mine muligheder i 
fremtiden – og for 
at vise min søn, at 

man skal videre i sit 
liv, selvom det ikke 
går som planlagt.” 

– Michelle, 23 år og mor



284 modtog støttesamtaler ved tvivl 
om abort
I alt modtog 284 kvinder eller par abort-
støttesamtaler i 2015. Det er 7 % flere end 
i 2014. Støttesamtalerne foregik enten via 
chat, over telefon eller ansigt-til-ansigt. 83 
% af støttesamtalerne foregik inden en evt. 
abort. Den resterende andel handlede bl.a. 
om psykiske reaktioner efter en abort.

Mødrehjælpen hjælper med at stille afklar-
ende spørgsmål og videregive viden om mu-
ligheder og konsekvenser. Af etiske årsager 
har Mødrehjælpen ingen viden om de valg, 
brugerne af denne rådgivning træffer.

Økonomisk håndsrækning til 
trængte familier
Mødrehjælpen kunne gennem partner- 
skab med Egmont Fonden under program- 
met “En Håndsrækning” uddele enkelt-
støtte til økonomisk trængte familier, hvor 
barnet lider betydelige materielle eller so-
ciale afsavn. I 2015 blev der uddelt enkelt-
ydelser for to mio. kr. Midlerne blev delt 
ud til 206 forældre og hjalp 322 børn. De 
gik blandt andet til etableringshjælp og 
hjælp til børns fritidsaktiviteter.

I 2015 indgik Mødrehjælpen en aftale med 
Louis Petersens Legat om uddeling af en-
keltydelse og fik herigennem mulighed 
for at uddele enkeltstøtte for 600.000 kr. 
i perioden 2015-2016. Familier kan gen-
nem enkeltstøtte og som led i økonomisk 
rådgivning bl.a. få hjælp til babyudstyr, 
møbler og tandlægeudgifter.

50 % flere læsere af vores rådgivnings-
artikler på moedrehjaelpen.dk
Antallet af besøgende på Mødrehjælpens 
digitale rådgivning ”Rådgivningsuniverset” 

på moedrehjaelpen.dk voksede støt hen-
over året. ”Rådgivningsuniverset” havde i 
gennemsnit 9.800 brugere om måneden. 
Det er en stigning på 50 % sammenlignet 
med året før. På ”Rådgivningsuniverset” 
bliver der løbende lagt nye artikler op 
med viden og gode råd til vores brugere. 
Man kan bl.a. læse artikler om økonomi, 
skilsmisse og psykisk vold.

57 % flere hjulpet med råd til økonomien
”Råd til Livet”, der er et partnerskab mel-
lem Mødrehjælpen, Mary Fonden, LOKK, 
Nykredit og  Foreningen Østifterne, har i 
2015 hjulpet 347 kvinder med uvildig og 
økonomisk rådgivning. Det er 126 flere 
brugere end i 2014 og svarer til en stig-
ning på 57 %. 

”Mødrehjælpen og ’Råd til Livet’ 
hjalp mig med at få talt med banken 
om min gæld efter skilsmisse og en 
langtidssygemelding. Det var en kæmpe 
sten, der blev løftet fra mine skuldre.”
– Anne-Charlotte, mor til to

”Råd til Livet” er et tilbud til voldsudsatte 
forældre, der har brug for hjælp til at gen-
vinde overblikket over deres økonomi. I 
2015 blev projektet også etableret i Mødre- 
hjælpens rådgivning i Aalborg og ud-
bydes nu i alle Mødrehjælpens fire råd-
givningshuse. Resultaterne viser, at 99 % 
af brugerne ved, hvordan de selv kan kom-
me videre efter samtalen, og 66 % oplever 
en forbedret trivsel efter rådgivningen.

Politisk fokus på udsatte børnefamilier
Under satspuljeforhandlingerne rejste 
Mødrehjælpen debat om retten til behand- 
ling i forbindelse med vold i hjemmet. 

Her lykkedes det Mødrehjælpen at åbne 
op for en pulje på 18 mio. kr. til behand-
ling af voldsudsatte familier, der ellers 
så ud til aldrig at komme ud og gøre en 
forskel for voldsudsatte. Mødrehjælpen 
var også med til bords, da socialmini- 
steren inviterede 29 organisationer 
til dialogmøde om regeringens soci- 
ale 2020-mål, der skal sætte retningen 
for indsatsen på socialområdet frem mod 
2020. Mødrehjælpen blev også inviteret 
med, da regeringen indkaldte til civil-
samfundstopmøde for at diskutere løs-
ningsmuligheder for integrationen af de 
mange flygtninge, som kommer til landet 
i disse år.

Tre erhvervspartnerskaber
2015 bød på strategiske partnerskaber 
med Middelfart Sparekasse, virksomheden 
BabyEngros og fødevarekæden Irma. Mid-
delfart Sparekasse donerede således mere 
end 300.000 kr. til Mødrehjælpens gene-
relle rådgivning i 2014-2015. Det svarer 
til 1 % af det gennemsnitlige indestående 
på deres MS Fokus konti. Overskuddet 
fra salget af Irmas kunstdåser indbragte 
500.000 kr. til Mødrehjælpens rådgivning, 
og samarbejdet fortsætter i 2016. Der går 
1 kr. til Mødrehjælpens arbejde for hver af 
BabyEngros Mums kort, som bliver solgt.

Julehjælp til rekordmange børnefamilier
I 2015 var det muligt for os at give jule-
hjælp til rekordmange. Vi kunne glæde 
2.473 trængte børnefamilier med støtte 
til julemad og gaver juleaften. Det er 11 
% flere end i 2014. Det var kun muligt 
at imødekomme de mange ansøgninger 
pga. donationer fra private, virksomheder, 
fonde, lokalforeninger og organisationer.



 

Mødrehjælpen har i årets løb modtaget rigtig mange bidrag fra privatpersoner 
samt naturalier og brugsgenstande. Af pladshensyn er det desværre ikke 
muligt at nævne de mange givere, men vi takker for alle bidrag. 

Fonde og legater
Anna og Otto Pipers Fond, Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond, Any og Richard Sper-
lings Fond, Arbejdsmarkedets Feriefond, Asta og Jul. P. Justesens Fond, Brødrene Hart-
manns Fond, Bygma Fonden, C.A. Tesch ś og Hustrus Fond, Civilingeniør H. C. Bechgaard 
og hustru Ella Mary Bechgaards Fond, Cold Stores Fond (I C Møllers Legat), D/S Orients 
Fond, Danske Bank Fond, Direktør J. P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat, Direktør 
J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond, Direktør K. Steinmanns Fond, Dorte, 
Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond, Egmont Fonden, Ellen og Knud Dalhoff 
Larsens Fond, Enkefru Sophie Fonnesbech, født Maag ś Legatfond, F.C. Mathiesens Fond, 
Fabrikant Chas. Otzens Fond, Fabrikant Mads Clausens Fond, Fabu-Fonden, Familien Hede 
Nielsens Fond, Fonden af 17.12.1981, Frederik og Emma Kraghs Mindefond, Frederiksberg-
Fonden, Generalkonsul Jens Olsens Fond, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond, Hanne 
og Shmuels Anden Fond, Hannes Fond, Hempel Fonden, Ingeniør N. M. Knudsens fond, 
Ingvar og Nathalie Nordfjelds fond, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus fond, Lau-
ritzenFonden, Linexfonden (Frede Duelund Nielsens Fond), Louis Petersens Legat, Mogens 
Juel Jacobsens Legat, Nordea Fonden, Nykredit, Mary Fonden, Foreningen Østifterne, OAK 
Foundation LTD, Oda og Hans Svenningsens Fond, Odense Børnehospitals Fond, Oticon 
Fonden, Paula og Axel Nissens Legat, Politiken-Fonden, Poul Due Jensens Fond, Saltbækvig 
Fonden, Simon Spies Fonden, Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns fond, 
Socialministeriet, julehjælp, Solar Fonden af 1978, Stensbygaard Fonden, STG’s Gavefond, 
Susi og Peter Robinsohns Fond, Tage & Claudine Lund-Larsens Fond, Thorvald Larsen og 
Hustru Ingeborg Skovs Fond, Torben og Alice Frimodts Fond, Torben Vejs Fond, Tranes 
Fond, Tuborgfondet, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Vanggaard Fonden, Varelot-
teriet, Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, Vinhandler N.O. Andersens Legat, 
VKR ś Familiefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Aage og Ulla Filtenborgs Fond, 
Aase og Ejnar Danielsens fond.

Foreninger, organisationer og virksomheder
3F Transport, Logistik & Byg, 3F Aarhus, Adviva ApS, Advokatfirmaet Erritzøe I/S , Allesøe Spe- 
cialmaskiner ApS, AROS Facility Service A/S, B. Nygaard Sørensen A/S, BabySam Aalborg C, 
Backe & Kompagni, Beiersdorf A/S, BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S, BNP Paribas For-
tis Danmark, Boligselskabernes Landsforening, medarbejdere, BUPL Nordsjælland, By Little 
Hand ApS, Børnesagens Fællesråd, Dan Mark Ejendomme A/S, Danebo ApS, Dansk Ferti-
litetsklinik P/S, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, Datagraf Communications A/S, Da-
tarevision FRR, Dinitrol Center Glostrup, DUCO ApS, EDC Mæglerne Blokhus ApS, Enghouse 
Interactive A/S, EPA Regnskab, Euler Hermes Danmark, FOA Århus, FOA Odense, Frygtløse 
Kvinder – konference 8. marts 2015, FysioZone, Gaardboe-Jensen Holding ApS, H.C. Ander-
sen Marathon, Heraldyne ApS, Irma A/S, Karsten Mortensen A/S, Kemex A/S, Last Mile P/S,  
LG Ejendomsinvest A/S, Lions Club Hammer Bakker, Hammerpigerne, Lions Club Aalborg 
Mariendal, Løve Apotek Nykøbing F,  Middelfart Sparekasse, MS-Team Hosting ApS, Munck 
VVS ApS, Murermester Jørgen Christiansen ApS, Nash ApS, OEM Consult, Pegasus-Mobility 
A/S, Plan B, PRAHL - Rådgivende Ingeniører A/S, QIS DK ApS,  Qmed Consulting ApS, R L H 
Invest ApS, Rederiet Høj A/S, Rotary Aalborg Stigsborg, Raahauge Consult ApS, Sanderhage 
ApS, SFI’s jubilæumspris 2014, Støtteforeningen Fælles Fodslag, Søsterloge nr. 3, Freja, T26 
Technology A/S, Tandlæge Frederikke Köhler, Tandlæge Stine Martoft ApS, Tid & Tanke, 
Ubro SystemPac A/S, United Clothing Nordic, Wellmore A/S, Wind and Water ApS, World-
Web Interactive ApS, Zonta Danmark, Thy, Århus Blikkenslageri A/S.

Bidrag fra lokalforeninger 
Amager, Esbjerg, Frederiksberg, Hillerød, Horsens, Kalundborg, Kerteminde-Langeskov-
Munkebo, Maribo, Næstved, Nørrebro/Nordvest, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg,
Aalborg. 

Årsregnskab 2015
Mødrehjælpen har i 2015 haft indtægter for 67,4 mio. kr.

Sådan tjener vi pengene Sådan bruger vi pengene

Årsregnskabet er godkendt af Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Private bidrag og projektilskud 55 %

Indtægter fra lokalforeninger og genbrugsbutikker 9 %

Finansierings- og andre indtægter 2 %

Indtægter på Familiens Hus 1 %

Offentlige driftstilskud 13 %

Offentlige øremærkede 
projekttilskud 20 %

Projekter for voldsramte familier 8 %

Andre projekter (feriehjælp, julehjælp, økonomisk 
rådgivning, retshjælp m.m.) 35 %

Åben rådgivning og telefonrådgivning 18 %

Frivilligafdelingen samt støtte til frivilligt arbejde 8 %

Information og indsamling 18 %

Politik og analyse 4 %

Økonomi, IT, direktion og 
fællesudgifter 4 %

HR 3 %

Familiens Hus 1%

Andel af resultat, 
Alexandrakollegiet 1%




