Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Ledelsens årsberetning 2019
2019 blev endnu et år, hvor Mødrehjælpen oplevede et stort pres på
vores rådgivningstilbud. Rekordmange familier gjorde brug af de gratis
aktiviteter i Mødrehjælpens lokalforeninger, mens skilsmisse, vold og
børns trivsel dominerede de mange rådgivningssamtaler.

M

ødrehjælpen imødekom 24.918 henvendelser i 2019. Det er 3.085 flere end i
2018 og det højeste antal hidtil. 14.882 af
henvendelserne var til frivillige tilbud, mens de
resterende 10.036 gik til vores rådgivning.
Behovet for lokal støtte til børnefamilierne vokser
Ensomhed og manglende netværk er virkelighed
for tusindvis af børnefamilier.
Vi mærker det i Mødrehjælpens lokalforeninger,
hvor over 2.000 frivillige bidrager med tid og overskud for at skabe tryghed og fællesskab for familier, hvor hverdagen er præget af mistrivsel, fattigdom, sociale udfordringer og psykisk sårbarhed.
Vi er taknemmelige for hver eneste frivillige
time og stolte af, at der også i 2019 kom endnu
flere frivillige til.
Deres engagement er med til at gøre en
stor forskel for familier, der savner et holdepunkt i forældreskabet.
En god start på livet
Mødrehjælpens bærende fokus er at sikre børn en
god og tryg opvækst ved at støtte og hjælpe deres
forældre. Det udgangspunkt har knyttet Mødrehjælpen og Egmont Fonden sammen i mere end 75
år, og i 2019 tog vi et nyt, banebrydende skridt for
at sikre alle børn i Danmark en barndom i trivsel.
Med partnerskabet 1000 Dage vil vi sammen
styrke rådgivningen og støtten til gravide og nybagte forældre ved blandt andet at udvikle et nyt
digitalt læringsunivers.

Partnerskabet er en stor og ambitiøs investering
i den tidlige indsats – forankret i civilsamfundet.
Målet er, at de første tre år af alle børns liv skal
være præget af tryghed og stimulation, så de lige
fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at
lære og udvikle sig.
Afsæt i børnefamiliernes behov
Mødrehjælpen har ofte livsændrende betydning
for de mange forældre og børn, vi hjælper. Den
indsats er kun mulig takket være de mange fonde,
privatpersoner og virksomheder, der støtter op om
vores arbejde og derigennem er med til at udvikle
og styrke vores samlede indsats.
I 2019 var deres donationer med til at sikre,
at Mødrehjælpens indtægter steg fra 73.770 t.kr.
i 2018 til 76.479 t.kr. i 2019. Et sundt økonomisk
resultat, der har afgørende betydning for, at vi kan
hjælpe, som vi gør.
Mødrehjælpen vil i 2020 arbejde målrettet i
vores rådgivning, frivillige indsatser og fortalerarbejde for fortsat at styrke børnefamiliernes
muligheder og for at hjælpe, hvor behovet er
størst. Dette er også pejlemærket i udviklingen af
vores kommende strategi, som tager afsæt i børnefamiliernes behov.
Jeg vil gerne sige en stor tak til de mange, der
også i 2019 bidrog til, at Mødrehjælpen kunne gøre
en forskel for børn og familier.
Ninna Thomsen
Direktør
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Holdepunkt – rådgivning og
støtte til sårbare familier
Holdepunkt består af landsdækkende rådgivning, sociale aktiviteter i Mødrehjælpens
39 lokalforeninger samt digitale rådgivningsartikler med råd og vejledning.

E

fter lanceringen i marts 2018 var
2019 det første fulde kalenderår i
Holdepunkts levetid – og det har
været et travlt ét af slagsen.

Tryk på telefonerne
Socialrådgiverne i Holdepunkt gennemførte i alt 4.921 rådgivningssamtaler på
telefon, mens 1.087 brugere benyttede
sig af chatten. Chat og telefon er den
første indgang, når en bruger henvender
sig til Holdepunkt.
De fleste får den nødvendige hjælp
videre i den indledende samtale, mens
de brugere, som har behov for yderligere
rådgivning, blandt andet kan få tilbudt en
eller flere samtaler i et af Mødrehjælpens
rådgivningshuse. Det fik 1.571 forældre
og gravide i 2019. De har blandt andet
fået rådgivning om sociale forhold, støttesamtaler om abort eller økonomisk
og juridisk vejledning i Holdepunkts tilbud Råd til Livet. Samlet set blev der
gennemført 7.579 rådgivninger i Holdepunkt i årets løb.
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Spørgsmål i kølvandet på skilsmisse
56 % af brugerne i 2019 var enlige, og det
afspejler sig også i de udfordringer og
spørgsmål, der fyldte rådgivningssamtalerne. 46 % af henvendelserne handlede således om forældremyndighed,
samvær og bopæl, mens 19 % omhandlede skilsmisse.
Vold i familien var henvendelsesårsag i 19 % af samtalerne – altså har hver
femte bruger i Holdepunkt haft oplevelser med vold, og i endnu flere samtaler
dukkede vold op som en underliggende
problemstilling.
En støtte, hvis graviditeten skaber tvivl
I Holdepunkt er det også muligt at få
en uvildig støttesamtale, hvis man som
gravid går med tvivl om abort. Støttesamtalerne tilbydes desuden til kvinder, der
oplever en psykisk reaktion efter en abort.
I 2019 blev der givet 392 støttesamtaler.
Fire ud af fem omhandlede tvivl om abort,
mens resten havde fokus på at få talt en
allerede gennemført abort igennem.

93 % er tilfredse
Vi måler løbende brugernes tilfredshed
med rådgivningen i Holdepunkt. I 2019
svarede 93 %, at de alt i alt var tilfredse
med samtalen, og lige så mange angav,
at de følte sig forstået. Målsætningen er,
at mindst halvdelen af alle brugere i høj
grad ved, hvad deres næste skridt skal
være efter en afsluttet rådgivningssamtale. Det vidste 88 % i 2019.
Stigende trafik til rådgivningsartikler
Viden og Råd er en samling rådgivningsartikler på holdepunkt.dk. I 2019 besøgte
329.197 brugere artiklerne, der handler
om familielivets mange udfordringer. Det
er en stigning på 42 %. I årets løb har der
blandt andet været fokus på at udbygge
Viden og Råd med vejledning om at være
samværsforælder og en sammenbragt
familie.
Netværk blomstrer i lokalforeningerne
Mødrehjælpens lokalforeninger tilbyder
hjælp, oplevelser og netværk for gravide

24.918

VOKSEVÆRK

Så mange henvendelser

Der kom fire nye lokalforeninger til i

imødekom Mødrehjælpen

2019. Mødrehjælpen er nu også

i 2019. 83 % fandt sted i

til stede med aktiviteter i Fredericia,

Holdepunkt.

Høje-Taastrup, Skive og Vordingborg.

og familier, som ønsker et lokalt holdepunkt i hverdagen. Denne indsats er et
vigtigt supplement til rådgivningen. I alt
1.420 børn og voksne har i 2019 deltaget i lokalforeningernes netværksskabende aktiviteter, hvor familier samles omkring den samme aktivitet flere
gange og derved opbygger relationer til
hinanden og til de frivillige. Aktiviteten
Tons & Tummel har fx haft en stigning
i deltagere på 46 % sammenlignet med
2018. Men også Måltidet, som er Mødrehjælpens mest udbredte aktivitet, havde
flere deltagere end året før. I alt 652 børn

og voksne oplevede glæden ved at være
sammen om alt fra grøntsagssnitning til
kagebagning.
Troen tilbage med familieven
2019 har også budt på opstarten af den
nye aktivitet Familieven, som er et tilbud
til familier i sårbare positioner. Frivillige
familievenner letter hverdagen ved at tilbyde praktisk hjælp, inspiration til gode
lege, selskab på gåture og snakke om
hverdagens udfordringer. 64 familier har
haft en familieven, og tilbagemeldingerne vidner om positive forandringer for

deltagerne. Som en forælder skrev: ”Min
familieven har givet mig troen tilbage på,
at jeg kan blive en god mor”.

Holdepunkt er akkrediteret af
RådgivningsDanmark, og driften
er finansieret af Socialstyrelsens
pulje til landsdækkende frivillige
sociale organisationer (ULFRI),
finanslovstilskud samt bidrag fra
private og fonde.
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Når hverdagen ramler, ryger
overblik over regler og økonomi
Mange familier kontakter Mødrehjælpen med store økonomiske vanskeligheder og
spørgsmål til regler og rettigheder. At genvinde overblikket er ofte det første vigtige
skridt i familiernes vej videre.

E

n trængt økonomi og kompliceret
jura kan give så voldsomme bekymringer, at der ikke er det nødvendige overskud til at arbejde med de
andre alvorlige udfordringer, som kan
fylde i en families hverdag.
I Mødrehjælpen er økonomisk støtte
en af de muligheder, vi har, for at hjælpe
gravide og forældre ud af økonomisk kaos.
Vi har blandt andet et godt og mangeårigt
samarbejde om uddeling af fondsmidler.
Støtten fungerer som supplement til rådgivningen.

"De familier, der har brug for vores hjælp,
kæmper med store problemer. Det er den enlige
mor med en kronisk sygdom, faren, der har mistet sit
job på grund af en arbejdsskade, og familien uden
sociale netværk. Det er tydeligt, at økonomien er
et alvorligt problem ved siden af de øvrige
udfordringer, familierne slås med."
Direktør Ninna Thomsen om behovet for julehjælp

Et stærkt fondssamarbejde giver
børnefamilier fodfæste
Gennem En Håndsrækning uddelte Mødrehjælpen i 2019 enkeltstøtte for 1,6 mio.
kr. til 162 familier med i alt 355 børn. En
Håndsrækning, som uddeles i samarbejde med Egmont Fonden, er også med
til at understøtte det nye partnerskab
1000 Dage, så forældre til små børn kan
få støtte til babyudstyr og akut hjælp til
mad, bleer og lignende.
I samarbejde med Louis Petersens
legat uddelte Mødrehjælpen desuden
hjælp til 86 familier med 127 børn for et
samlet beløb på 552.000 kr. Bevillingsperioden løb fra september 2018 og et
år frem. Hjælpen gik primært til familier
bosiddende i Storkøbenhavn. De modtog
blandt andet økonomisk støtte til at flytte
i ny bolig og til at købe udstyr til børn.

Børn blev sikret en juleaften
Med budskabet ’Ingen børn i Danmark
skal undvære julen’ samlede Mødrehjælpen endnu en gang ind til julehjælp. I 2019
lykkedes det at hjælpe i alt 6.245 børn i
3.058 familier, hvilket er en lille stigning
i forhold til 2018. Julehjælpen uddeles til
økonomisk trængte familier, som i løbet
af året er blevet ramt af en social begivenhed, der gør deres situation ekstra sårbar. Alle, som søger julehjælp hos Mødrehjælpen, tilbydes samtidig rådgivning
og støtte i Holdepunkt, så de kan få hjælp
til at løse de personlige udfordringer, der
gør det svært for familierne at komme
videre.
Voldsudsatte har fået råd til livet igen
Mange, som kommer ud af et voldeligt
forhold, oplever at stå tilbage med stor
gæld. Råd til Livet er en indsats målrettet
netop den problematik. Ofte er det nemlig svært for de voldsudsatte at tage hånd
om de psykiske følgevirkninger af volden,
før der er ro på de praktiske linjer.
I Råd til Livet suppleres samtaler med
en socialrådgiver derfor med økonomisk og juridisk rådgivning. Resultaterne
fra tidligere år viser, at forældrene med
ganske få rådgivninger oplever fornyet
overblik og mod på, at det kan lade sig
gøre at ændre deres situation. I gennemsnit har hver bruger haft 2,7 samtaler i
2019.

Råd til Livet har været en del af Mødrehjælpens rådgivning i mere end ti år
og er i dag et samarbejde mellem Mary
Fonden, Mødrehjælpen og Nykredit.
Retshjælp bidrager til helheden
Det er også muligt at få gratis retshjælp
hos Mødrehjælpen. Retshjælpen består
af en halv times rådgivning med en erfaren familieretsadvokat eller jurist.
Brugerne kan enten møde op til en samtale, eller de kan vælge at få telefonisk
rådgivning, Den telefoniske rådgivning
betyder, at vi kan nå meget længere ud
geografisk, ligesom vi også kan tilbyde
rådgivning til dem, der ikke har råd til
at transportere sig til en samtale i et af
vores rådgivningshuse.
Retshjælpen er et vigtigt bidrag til
Mødrehjælpens helhedsorienterede arbejde for sårbare familier, og efterspørgslen
er stor. I 2019 blev der givet retshjælp
1.835 gange. I 97 % af samtalerne svarede brugerne, at de alt i alt var tilfredse
med rådgivningen, ligesom 98 % oplyste,
at samtalen i retshjælpen gav dem en idé
om, hvad det næste skridt i sagen skulle
være.
I 2019 drejede langt de fleste henvendelser sig om samvær, bopæl og forældremyndighed, men også mange søgte
rådgivning om samlivsophævelse og økonomiske forhold.
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312.089 frivillige timer gjorde
en forskel for børn og forældre
Mødrehjælpen har i 2019 udbredt og styrket de frivillige aktiviteter, og med en
målrettet indsats lykkedes det at få langt flere familier med i lokale fællesskaber.

D

er er en stigende interesse for at
bidrage som frivillig i Mødrehjælpen. I løbet af året kunne vi byde
velkommen til 174 nye frivillige, og i alt
bakkede 2.080 frivillige op om Mødrehjælpens arbejde i 2019. Det svarer til en
stigning på 9 % sammenlignet med 2018.
Hver enkelt frivillig bruger en stor del af
fritiden på at være aktiv i Mødrehjælpen. Tilsammen har de frivillige i lokalforeninger, butikker, partnerskaberne
Familiens Huse og Mødrehjælpens rådgivningsindsatser brugt 312.089 timer
i løbet af året – en stigning på 17 % i
forhold til 2018.
Vi hjælper flere med frivillige indsatser
Frivillige stiller op for Mødrehjælpen for
at hjælpe lokalsamfundets børnefamilier,
og i 2019 er endnu flere end tidligere blevet hjulpet. I alt 14.331 gange har børn og
voksne deltaget i aktiviteter i Mødrehjælpens lokalforeninger. En stigning på 34 %
sammenlignet med året før. Familierne
opsøger lokalforeningernes aktiviteter
for at blive en del af et fællesskab og for
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at få oplevelser, der måske ikke er råd
eller overskud til at arrangere i hverdagen. Særligt de enkeltstående aktiviteter
som en skovtur, en tur i Legoland eller et
kulturelt arrangement har været populære. 4.346 deltagere har således fået
gode oplevelser på lokalforeningernes
udflugter i 2019, hvilket er en stigning
på 60 %. Derudover har 1.528 børn og
voksne haft en hyggelig juleoplevelse til
diverse juletræsfester og julearrangementer.
Fokus på en tidlig indsats
Et fokusområde i 2019 har været at udvikle og udbrede indsatser målrettet
familier med små børn. Flere lokalforeninger har valgt at tilbyde aktiviteten Familieven, hvor familier kan få
støtte, når hverdagen er svær. En del
lokalforeninger er også med i Mødrehjælpens nye partnerskab med Egmont
Fonden, 1000 Dage, og har afholdt
arrangementer for familierne, hvor vi
sammen er blevet klogere på, hvilke
behov denne indsats bør imødekomme.

Flere Mødrehjælps-prikker
på landkortet
Mødrehjælpen åbnede i løbet af 2019
fire nye lokalforeninger, hvilket også er
en af årsagerne til stigningen i antallet
af frivillige og aktivitetsdeltagere. De nye
lokalforeninger i Fredericia, Skive, HøjeTaastrup og Vordingborg er kommet
godt fra start og har alle fået gang i arbejdet med at rekruttere frivillige kræfter
og igangsætte aktiviteter for de lokale
børnefamilier.
Ved udgangen af 2019 havde Mødrehjælpen 39 lokalforeninger og 43 butikker med kvalitetsgenbrug til børn.
Fondsbutikkerne har haft en omsætning
på 2,9 mio. kr., mens lokalforeningernes
butikker havde en samlet omsætning på
15,4 mio. kr. i regnskabsåret 2019. Det
giver dels lokalforeningerne midler til at
igangsætte deres mange aktiviteter, men
2,5 mio. kr. går til Fonden Mødrehjælpens rådgivningsindsatser. Derudover har
lokalforeningerne i 2019 støttet Fonden
Mødrehjælpens juleindsamling med godt
680.000 kr.

162 FULDTIDSSTILLINGER

NÅR DER ER
BRUG FOR HJÆLP

Så meget svarer de 312.089

I 2019 uddelte frivillige 1.481 baby-

frivilligtimer til. Dermed udgør

startpakker og reddede et barns

frivillige 63 % af Mødrehjælpens

fødselsdag med hjælpen Den

samlede arbejdskraft.

Rullende Kagemand 1.292 gange.

"Min familieven har givet mig troen tilbage
på, at jeg kan blive en god mor."
Forælder, der har haft en familieven fra Mødrehjælpens lokalforening i Haderslev
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Ny indsats skal sikre en god
start på livet til flere børn

Bekymringer forsvandt
i Mødrehjælpen

Mange børn får ikke den trygge start, de har brug for. I 2019 indgik Mødrehjælpen
derfor et ambitiøst 5-årigt partnerskab med Egmont Fonden.

Frederikke Winther fra Aalborg er en af de forældre, der kan nikke genkendende
til en følelse af usikkerhed i rollen som nybagt mor.

F

orskning har for længst slået fast,
at de første 1.000 dage af et barns
liv har afgørende betydning for
barnets muligheder for at udvikle sig og
trives. Men desværre er mange nybagte
forældre utrygge i forældrerollen, og
flere mangler de nødvendige kompetencer til at skabe tryghed og stimulere
deres barn.
Denne viden er baggrunden for, at
Mødrehjælpens nye store partnerskab
med Egmont Fonden hedder 1000 Dage.
Sammen sætter vi nu gang i en indsats,
der skal hjælpe småbørnsforældre i hele
Danmark med at give deres børn en god
start på livet.
En styrket indsats i den tidlige barndom
1000 Dage består af flere initiativer, som
hver især skal bidrage til at styrke forældrenes netværk, deres handlekompetencer og barnets trivsel.
Der skal blandt andet udvikles et digitalt univers fyldt med faglige råd, solid
vejledning og inspiration. Her vil man
kunne finde brugerfortællinger og få inspiration gennem elektroniske læringsforløb. Man vil også kunne finde vej til
gratis aktiviteter i Mødrehjælpens lokalforeninger eller ansøge om en babypakke med tøj, legetøj og læringsmaterialer,
der passer til barnets alder. Samtidig
bliver 1000 Dage-universet en let indgang til Mødrehjælpens landsdækkende
rådgivning Holdepunkt.
Et fællestræk for indsatserne i 1000
Dage er, at de alle bygger oven på det

arbejde, som allerede foregår i Mødrehjælpen. Men med de nye tilbud styrker
vi hjælpen til gravide og småbørnsforældre som Frederikke Winther, der i artiklen på næste side netop giver udtryk
for, at hun manglede hjælp til at finde sig
til rette i rollen som mor.
Ny viden skal skabe politisk forandring
Et mål med 1000 Dage er også at skabe

ny viden om gravide og småbørnsforældres udfordringer og behov. Denne viden
vil Mødrehjælpen bringe videre til lokale
og nationale beslutningstagere.
På den måde skal 1000 Dage både
give konkret hjælp til gravide og forældre
og samtidig sikre, at politikere træffer
beslutninger, der bidrager til, at flere
børn får den trygge start på livet, de har
brug for.

"Gravide og nybagte
forældre i Danmark har brug
for langt bedre hjælp og støtte,
end de får i dag, for det forringer
børns livschancer betydeligt, hvis
de ikke får en god start på livet.
Sammen med Egmont Fonden
vil Mødrehjælpen give
småbørnsområdet et løft."
Direktør Ninna Thomsen i pressemeddelelse
ved offentliggørelsen af 1000 Dage

S

om 19-årig blev Frederikke Winther
gravid med sit første barn Emily.
Graviditeten var ikke planlagt, og
den ændrede på et splitsekund Frederikkes hverdag. Fra at have levet et på
mange måder uforpligtende ungdomsliv
lurede nu en ukendt ny hverdag. Byture
skulle udskiftes med baby og en rolle
som forælder.
Manglede nogen at snakke med
Forventningens glæde blev under graviditeten overskygget af bekymringer
og angst for, om hun kunne magte den
store opgave at blive mor.
”Jeg var nervøs for, om jeg nu kunne
klare det ansvar, der fulgte med et lille
barn, og jeg havde ikke nogen at tale
med,” siger Frederikke Winther.
”Da jeg blev gravid, gik alle mine
venner og veninder jo stadig i byen hver
weekend. Jeg manglede virkelig nogle at
dele min situation med.”
En lettelse at få hjælp
Frederikkes sundhedsplejerske anbefalede hende at kontakte Mødrehjælpen.
Her begyndte hun i et gruppeforløb med
andre nybagte mødre og deres børn.
”Det var én ud af mange bekymringer, der forsvandt, da jeg fandt ud af, at
jeg kunne få hjælp hos Mødrehjælpen,”
siger Frederikke.
”Det var rigtig godt for mig at tale
med andre ligesindede. Det hjalp mig til
at finde mig til rette i rollen som mor.”

"Jeg var nervøs for, om jeg nu
kunne klare det ansvar, der fulgte
med et lille barn, og jeg havde
ikke nogen at tale med."
Frederikke Winther om at blive gravid i en ung alder
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360 graders hjælp styrker
unge i forældrerollen
Mødrehjælpen samarbejder med kommuner og regioner om at give gravide
og forældre et stabilt ståsted i den første turbulente tid som nybagt familie.

E

n graviditet er for mange en sårbar
tid, hvor både bekymringer og usikkerhed blander sig med glæden
over det lille barn, der er på vej. Er man
ung, kan tiden være særlig svær. For skal
man nu flytte hjemmefra? Holder forholdet til barndomskæresten? Hvad vil
veninderne sige? Og er det overhovedet
muligt at passe både skole og barn?
I Mødrehjælpens ungeindsatser får
gravide og forældre under 30 år mulighed
for at vende bekymringer, tvivl og alle de
svære følelser. Her arbejder jordemødre,
sundhedsplejersker, socialrådgivere, uddannelsesvejledere og frivillige mentorer
sammen i det fælles tilbud på tværs af
region, kommune og Mødrehjælpen. På
den måde kan vi give både mødre og fædre en hjælp, der matcher netop deres
situation.

"Det har fungeret godt, at al hjælpen er samlet ét
sted. Man kan mærke, at de alle er der til at tage
hånd om en, så man bliver jo helt vildt tryg."
Mor i Unge Familier på Vej i Aarhus

Unge finder vej i både
forældreskab og fremtid
Der arbejdes blandt andet med at styrke
deltagernes kompetencer og handlemuligheder som forældre gennem individuelle samtaler og gruppeforløb med
undervisning, erfaringsudveksling og oplæg. Samtidig får deltagerne mulighed
for at indgå i et støttende fællesskab
med andre unge, ligesom de får hjælp til
at påbegynde uddannelse eller beskæftigelse, når barslen er slut.
En femtedel flere i uddannelse og job
Unge Familier på Vej i Aarhus og Aalborg,
Familieskaber i Brønderslev og På Vej i
Københavns Sydhavn er alle eksempler på

ungeindsatser. Det samme gælder Familiens Huse i Esbjerg og Høje-Taastrup.
Samlet set viser projekterne gode resultater. Over 62 % af deltagerne oplevede,
at forløbet styrkede deres forældrekompetencer, og andelen af forældre, som
var i uddannelse eller beskæftigelse efter
endt forløb, steg med 19 %. I alt fik 795
gravide og forældre hjælp i partnerskaberne i 2019.
Ny åben rådgivning i Fredericia
I december tog Mødrehjælpen hul på
et helt nyt samarbejde med Fredericia
Kommune, hvor en åben rådgivning for
gravide og småbørnsfamilier kombineres med netværksskabende aktiviteter,
som Mødrehjælpens nyoprettede lokalforening i byen skal tilbyde.
Øget interesse for samarbejde
Mødrehjælpen har efterhånden mange
års erfaring i disse forskellige former for
samarbejde med kommuner og regioner,
hvor fagligheder kombineres til gavn for
familierne. Vi oplever en stadig stigende
interesse fra kommuner og regioner i
forhold til nye samarbejder, og ambitionen er at etablere flere vellykkede
partnerskaber de kommende år. Partnerskaberne har også oplevet politisk
bevågenhed i 2019. Blandt andet besøgte socialminister Astrid Krag i november
Familiens Hus i Høje-Taastrup for at opleve, hvordan huset støtter gravide og
forældre. Der blev ved den lejlighed også
tid til at vende fremtidige muligheder for
at udbrede modellen.
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KORTE
UDDANNELSER
30 % af brugerne i ungeindsatserne har ingen uddannelse
eller kun folkeskolens afgangseksamen.

SAMMEN OG
HVER FOR SIG
Der er stor forskel på
mødrene i ungeindsatserne.
I indsatsen På Vej i Københavns Sydhavn er 57 %
enlige. I Unge Familier på Vej
i Aarhus er 88 % i et forhold.

STOR TILFREDSHED
95 % af brugerne i Unge Familier på Vej i
Aarhus var meget tilfredse med deres

"Anerkendelsen af psykisk vold
har en kæmpe betydning for alle
de børn og voksne, der hver dag
lever i den psykiske vold."

"Jeg er helt
bevæget efter
den korte samtale. Bare det at
blive forstået og
lyttet til betød
så meget."
Forælder i Holdepunkts chatrådgivning

deltagelse.

"Når man har børn, er ens omgangskreds ikke vildt stor. Så er det hyggeligt og dejligt at komme her, hvor
man kan snakke med andre og få et
indblik i andre menneskers liv."
Mor, der har været med i Måltidet i Hillerød

Vicedirektør Trine Schaldemose i Jyllands-Posten den 8. marts 2019

"Mødrehjælpen
var der for mig.
Det vil jeg altid
være taknemmelig for. Derfor betaler jeg
gladeligt et lille
bidrag for at
støtte sagen."

I Mødrehjælpens landsdækkende råd-

83 % af børnene i Ud af Voldens Skygge var udsat for psykisk vold, mens 87 % havde oplevet psykisk

givning, Holdepunkt, ringer og chatter

vold mod deres mor. Vold har langstrakte konsekvenser – de psykiske og fysiske følgevirkninger

brugere fra hele landet. I 2019 var vi i

er blandt andet medvirkende til dårligere sundhed og sociale forhold. Af brugerne i Mødrehjælpens

kontakt med brugere fra samtlige af

voldsindsatser er en tredjedel arbejdsløse, sygemeldte, i støttet beskæftigelse eller på pension.

landets 98 kommuner. Fordelingen på de
fem regioner ser sådan ud.

FORSKELLIGE ROLLER
Lokalforeningernes frivillige løfter
forskellige opgaver. 48 % står i butik,
42 % laver aktiviteter og 10 % bidrager
i bestyrelserne.

Line Mørk, som har støttet
Mødrehjælpen i mere end 10 år

FREMGANG PÅ 33 %

100 % LANDSDÆKKENDE

ØDELÆGGENDE VOLD

14.331 gange har børn og voksne deltaget i aktiviteter i Mødrehjælpens lokalforeninger.

-

Region Hovedstaden: 38 %

-

Region Midtjylland: 26 %

-

Region Syddanmark: 17 %

-

Region Nordjylland: 10 %

-

Region Sjælland: 9 %

"Julehjælpen
gør en stor forskel. Med den er
vores børn lidt
mere som de
andre børn."

"Tusind tak!
Jeg fik den
bedst tænkelige
rådgivning."

Far, der har modtaget

Forælder i Holdepunkts

Mødrehjælpens Julehjælp

telefonrådgivning

Det er 34 % flere end i 2018.

26. MARTS

20. APRIL

24. MAJ

17. JULI

15. OKTOBER

2. DECEMBER

LOV MOD PSYKISK VOLD

NYT PARTNERSKAB

KRAV MOD FATTIGDOM

DELT BOPÆL SPLITTER

BUTIKSÅBNING NR. 42

VIGTIG VOLDSBEVILLING

Ny lov gør psykisk vold strafbart – en ting

Mødrehjælpen og Egmont Fonden indgår

Mødrehjælpen kommer under valgkampen

Undersøgelse fra Mødrehjælpen viser, at

Mødrehjælpens lokalforening i Vording-

Mødrehjælpens ambulante voldstilbud, Ud

Mødrehjælpen har arbejdet for politisk i

det 5-årige partnerskab 1000 Dage, som er

med et minimumskrav til den nye regerings

reglen om delt bopæl i det nye skilsmisse-

borg åbner ny butik. I alt kom der tre nye

af Voldens Skygge, sikres varig driftsstøtte i

flere år.

målrettet gravide småbørnsforældre.

første valgperiode: Halvér børnefattigdom-

system fra april giver store konflikter i

Mødrehjælpen-butikker i 2019.

forbindelse med finansloven for 2020.

men i Danmark!

familierne.
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Voldsudsatte får tilliden tilbage
Vold i hjemmet har mange former. Derfor yder Mødrehjælpen rådgivning
og behandling tilpasset den enkelte families behov.

M

ødrehjælpen får fortsat flere og
flere henvendelser fra familier,
hvor konfliktniveauet er tårnhøjt. I Holdepunkts rådgivning var vold
det tema, næstflest brugere henvendte
sig om i 2019, kun overgået af henvendelser om samvær, bopæl og forældremyndighed.
Mange voldsudsatte har svært ved
at overskue, hvor de kan få hjælp, og
hvilke konsekvenser, der kan være ved
at forlade voldsudøveren. I Holdepunkt
tilbyder vi råd og vejledning om de to
aspekter, ligesom vi rådgiver om de sociale, juridiske og økonomiske forhold, der
skal tages hånd om, når det af hensyn til
den voldsudsattes og børnenes sikkerhed
er nødvendigt at forlade volden.
Selvværd bygges op i specialindsats
Nogle af de voldsudsatte, der kontakter
Mødrehjælpen, har mulighed for at blive
henvist til det specialiserede tilbud Ud
af Voldens Skygge, som yder behandling til voldsudsatte mødre og deres
børn. I 2019 hjalp Ud af Voldens Skygge
190 kvinder og 235 børn. Det er flere
end nogensinde. Behandlingen består
af både individuelle samtaler og gruppeforløb. Her bearbejdes de psykiske følgevirkninger af volden, og der er fokus på at
skabe en tryg og stabil hverdag gennem
rådgivning om fx boligforhold, samvær
og økonomi. Børnenes trivsel arbejdes
der med gennem samtaler, legeterapi og
børnegrupper.
Blandt de kvinder, der afsluttede et
forløb i 2019, oplevede fire ud af fem
forbedringer i forhold til angst og depression. Knap halvdelen af de kvinder, der
havde PTSD-symptomer ved start, havde

ikke længere disse symptomer efter endt
forløb. Og 72 % oplevede et forbedret
selvværd.
En sejr på finansloven
Ud af Voldens Skygge har i 11 år bidraget
til at udvikle og skabe ny viden på voldsområdet. Dog har indsatsen også levet
en usikker tilværelse ved fra år til år at
være afhængig af nye bevillinger fra
fonde eller statslige puljer. Derfor var det
en stor sejr, da Ud af Voldens Skygge i
efteråret 2019 kom på finansloven. Den
faste finansiering gør, at Mødrehjælpen
også fremover kan hjælpe voldsudsatte
til en mere stabil og tryg hverdag, og vi vil
arbejde hårdt for at leve op til den anerkendelse af indsatsen, som nu er blevet
vist os fra politisk hold.
Ret til ambulant behandling til voldsudsatte voksne og børn
At være vidne til vold er lige så traumatiserende, som selv at blive udsat for
vold. Derfor er børnenes ret til behand-

ling helt afgørende. I 2019 blev der taget
et vigtigt skridt, da beskyttelse af barnet
mod vold – både som direkte offer og
som vidne – blev skrevet ind i det nye
skilsmissesystems formålsparagraf.
Mødrehjælpen kæmper fortsat for,
at voldsudsatte får ret til ambulant behandling gennem lovgivningen, og ikke
mindst at børn får en behandling, hvor
voldsfagligheden er i højsædet.
Samlet front mod vold
Mødrehjælpen er en del af Lev Uden
Vold – en national enhed mod vold i
nære relationer. I Lev Uden Vold sætter vi, i fællesskab med Mandecentret,
Dialog mod Vold, LOKK og Danner, fokus
på voldens mange ansigter, behovet for
indsatser og ikke mindst viden om vold. I
2019 har Lev Uden Vold blandt andet udgivet en undersøgelse af kommunernes
arbejde med vold, en bog til børn, der
lever med vold, ligesom der løbende afholdes kurser for fagpersoner, som møder
voldsudsatte i deres daglige arbejde.

"Han gør alt, hvad han kan, for
stadig at kontrollere og chikanere
mig, og han bruger børnene som
magtmiddel. På det punkt har
Mødrehjælpen været uvurderlig.
Jeg har fået et skub videre, så jeg
kunne blive mig selv igen."
Mor, der har fået hjælp i Ud af Voldens Skygge

2019 I TAL

VOLDENS KARAKTER
Samtlige kvinder i Ud af Voldens

VOLDENS
VARIGHED

Skygge har været udsat for psykisk

0-2 år: 10 %

vold – over halvdelen på daglig basis.

3-4 år: 23 %

66 % har også oplevet fysisk vold,

5-10 år: 38 %

mens 85 % har fået trusler om vold.

Over 10 år: 29 %

Børnefamilierne viser vejen
De mange forældre, der rækker ud efter Mødrehjælpen, er vores vigtigste kilde
til viden. De hjælper os med at synliggøre både problemer og løsninger over for
beslutningstagerne. Når Mødrehjælpen fortæller politikerne om børnefamiliernes
udfordringer og behov, så ved vi derfor, hvad vi taler om. Det har også i 2019 ført
til solide aftryk i det politiske landskab.

Bekymrende børnefattigdom
en mærkesag i 2019
I foråret 2019 offentliggjorde Mødrehjælpen en undersøgelse om
børnefattigdom i Danmark. Vi spurgte de mange forældre, der har
søgt julehjælp hos os, hvordan de
oplever deres egen og børnenes
sundhed, netværk, trivsel og overskud – alle de ting, der skal til for
at skabe trygge rammer for en god
barndom. Undersøgelsen var et
indspark i valgkampen op til folketingsvalget, hvor vi sammen med
Red Barnet præsenterede et udspil
med fem anbefalinger til regeringen om, hvordan børnefattigdom
kan bekæmpes. Undersøgelsen og
anbefalingerne var med til at sætte
børnefattigdommen på dagsordenen op til valget og førte blandt
andet til, at regeringens støttepartier krævede mindst en halvering
af børnefattigdommen i den nuværende regeringsperiode.

"Børnefattigdom i Danmark skal
helt afskaffes, og som det første
skridt kræver vi, at en ny statsminister som minimum forpligter sig på
at halvere antallet af børn, der lever
i fattigdom i Danmark. Det skal ske
i den kommende regeringsperiode."
Direktør Ninna Thomsen til Ritzau den 24. maj 2019

Ofre for psykisk vold mangler hjælp
Kampen for bedre hjælp til børn og forældre udsat for psykisk vold har også været
et hovedtema i fortalerindsatsen i 2019.
Kriminaliseringen af psykisk vold tilbage i
april var en milepæl i Mødrehjælpens indsats for at få anerkendt denne ødelæggende, men ofte usynlige voldsform. Psykisk
vold er dog fortsat et stort problem, som
skader børn i tusindvis, og trods tegn på
politisk forståelse er der stadig lang vej,
før alle kan få den hjælp, de har behov for.
Det vil vi også i 2020 arbejde for at ændre.

Nyt skilsmissesystem skulle løse konflikter,
men gør det modsatte
I april 2019 så det nye familieretlige system dagens lys.
Intentionen har været at skabe bedre rammer for børn
i konfliktfyldte skilsmisser, men desværre er der afsat
alt for få midler. Derfor venter tusindvis af familier nu i
måneder på afgørelse i deres sager. Vi møder mange af
de fortvivlede familier i vores rådgivning og har i løbet af
året lagt massivt pres på for at få tilført flere ressourcer
til systemet og for at få refleksionsperioden og kravet om
delt bopæl ophævet. Det fortsætter vi med, indtil systemet
fungerer efter hensigten.

Brugernes svar har banet vejen for ny viden
I 2019 har vi arbejdet med at indsamle ny viden, der kan
skabe værdi i fortalerindsatsen. Analysen af børnefattigdom er blot det første eksempel på dette. Flere er på
vej. Der blev i årets løb også arbejdet på en undersøgelse
blandt unge forældre om deres udfordringer i uddannelsessystemet. Den bliver offentliggjort i første halvdel af
2020. Derudover er der en analyse på vej af voldsudsattes
behov for hjælp.

"Hvis vi skal bryde
voldsarven, er det
nødvendigt, at vi kan
straffe, når børn er vidne
til vold – både psykisk
og fysisk vold."
Vicedirektør Trine Schaldemose i
Berlingske Tidende den 26. januar 2019

"Det er dybt problematisk. Først og fremmest for
de mange børn, der lever i skilsmissernes krigszoner.
For dem er det helt afgørende med en hurtig
udredning og afklaring på et solidt grundlag.
Det kan systemet ikke levere i dag."
Vicedirektør Trine Schaldemose om ventetider i de nye
familieretshuse i Jyllands-Posten den 12. oktober 2019
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Kunsttryk og influencers bag
solid støtte til Mødrehjælpen

Fra depression til kontanthjælp.
Nu er der ikke råd til jul

I 2019 oplevede Mødrehjælpen økonomisk opbakning fra flere tusinde danskere.
Støtten gør, at vi kan hjælpe endnu flere familier med at finde en vej ud af krisen,
så de kan give deres børn en tryg barndom.

Hvert år modtager Mødrehjælpen tusindvis af ansøgninger om julehjælp fra økonomisk
trængte børnefamilier. En af ansøgerne sidste år var 34-årige Betina Jensen.

V

ed udgangen af 2019 havde Mødrehjælpen over 30.000 faste støtter. Derudover har overvældende mange danskere bakket op med
engangsdonationer eller ved at handle i
Mødrehjælpens webshop. Særligt i webshoppen var et kunsttryk af Dea Trier
Mørch kaldet ’Den første sommer’ populært. 2.000 kunsttryk blev revet væk op
til jul og hænger nu og pynter rundt omkring i landet.
Donationer fra privatpersoner gjorde
det blandt andet muligt, at Mødrehjælpen i 2019 var i stand til at give sommerferiehjælp til 569 børn, og at vi senere på
året kunne uddele 500 flyverdragter til
børn i økonomisk trængte familier.
Ambassadører bakker op
I 2019 kunne vi byde Isabel Christensen,
hvis mormor selv er blevet hjulpet af
Mødrehjælpen, velkommen som ambassadør. Isabel hjalp med at samle over
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100.000 kr. ind til Mors dag. Derudover
er også Sisse Bachmann, indehaver af
smykkefirmaet Sui Ava, blevet ambassadør. Sisse fik hjælp hos Mødrehjælpen
i forbindelse med sin egen skilsmisse og
vil nu gerne give noget tilbage.
Influencers gav øget synlighed
Mødrehjælpen har i 2019 oplevet stor
opbakning fra influencers, der frivilligt
har haft lyst til at gøre en forskel for de
familier, vi hjælper. Deres hjælp har båret
Mødrehjælpens budskaber bredt ud på
de sociale medier – særligt Instagram.
Blandt andet var FredesBlog, Szhirley,
RockpaperDresses og Emilie Melgaard
med opslag i december med til at sikre,
at der blev samlet midler ind til at hjælpe
rekordmange julehjælpsansøgere.
Der skal også lyde en særlig tak til
Mødrehjælpens lokalforeninger for stor
opbakning til Fonden Mødrehjælpens
nationale juleindsamling i 2019.

"I Mødrehjælpen
følte jeg mig ikke
alene. Og jeg
følte mig rustet
til al praktikken
omkring mit nye
liv. Det var en
stor hjælp, som
har motiveret
mig til at være
ambassadør."
Sisse Bachmann om den hjælp hun fik, da hun
som højgravid stod midt i en skilsmisse

FLERE FØLGERE

DET BLEV JUL

Antallet af følgere på Mødrehjælpens

Det lykkedes at samle nok penge

Instagram-profil blev næsten fordoblet

ind, til at 6.245 børn kunne få

i 2019 fra lidt over 3.500 i starten af

julehjælp i 2019. Familierne fik i snit

året til tæt på 6.500 ved årets udgang.

1.221 kr. til julemad og gaver.

D

a Mødrehjælpen op til jul sidste
år spurgte Betina Jensen, hvorfor
hun havde søgt julehjælp, lød det
ærlige svar: ”Jeg har ikke råd til at give
min søn en jul.”
Efter en svær depression er Betina i
dag på kontanthjælp, og det har sat sine
økonomiske spor.
”Han ved jo godt, at vi ikke har råd
til ret meget ekstra. Jeg må tit sige nej til
ham, når han spørger om noget, selvom
det ikke er meget, han beder om. Når jeg
siger nej, foreslår han, at han selv kan
gøre noget for at tjene nogle penge. Men
han er kun seks år gammel! Han burde
slet ikke tænke på, hvordan vi får råd til
ting," siger Betina.
”Jeg vil så gerne give min søn en god
jul. Han hører, at alle kammeraterne hver
dag vågner op til en pakke fra nissen. Det
synes jeg jo også, at han fortjener."
Julehjælpen gav nyt håb
2019 var ikke det første år, Betina søgte
julehjælp i Mødrehjælpen. Da hun året
forinden hørte om muligheden fra en
veninde, var hun til at starte med betænkelig ved at søge. Hun syntes, at det var
svært at bede om hjælp. Med håbet om
at kunne give sønnen Jake en jul, udfyldte
hun alligevel ansøgningsskemaet – og da
hun senere fik besked om, at hun havde
fået julehjælp, åndede hun lettet op.
”Jeg begyndte bare at stortude. Jeg
kunne slet ikke forstå, at vi kunne være
så heldige,” siger hun.

"Jeg vil så gerne give min søn
en god jul. Han hører, at alle
vennerne hver dag vågner op til en
pakke fra nissen. Det synes jeg jo
også, at han fortjener."
Betina Jensen om, hvorfor hun søger julehjælp
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Kampagner, butikssalg og
donationer sikrer sund vækst

M

ødrehjælpens
indtægter
er
steget fra 73.770 t.kr. i regnskabsåret 2018 til 76.479 t.kr. i
2019. Sammenholdt med, at endnu flere
frivillige i årets løb har bakket op om
Mødrehjælpens arbejde, har det medvirket til, at vi i 2019 kunne imødekomme
rekordmange henvendelser og dermed
hjælpe flere brugere end nogensinde.
Private bidrag en central indtægtskilde
De primære årsager til den flotte indtægtsstigning på 2.709 t.kr. er vækst på
det frivillige område, en vellykket kampagneindsats samt øgede donationer fra
private.
I alt udgør indtægter fra faste støtter og engangsdonationer 65 %, mens
offentlige tilskud udgør 28 % af Mødre-

SÅDAN TJENER
VI PENGENE

hjælpens indtægter. Herudover har Mødrehjælpen også i 2019 modtaget en stor
og vigtig støtte fra en lang række fonde
og virksomheder.

Den frie egenkapital er ligeledes steget
fra regnskabsåret 2018 til 2019 med
2.343 t.kr. Årsagen til det findes i årets
overskud.

Egenkapital stiger
Den samlede egenkapital var 69.495
t.kr. pr. 31. december 2019, hvoraf den
bundne egenkapital udgør 59.845 t.kr.
I regnskabsåret 2018 var den samlede
egenkapital 62.847 t.kr, heraf udgør
den bundne egenkapital 55.543 t.kr.
Stigningen i den bundne egenkapital på
4.302 t.kr. skyldes, at Mødrehjælpen har
modtaget arv samt en gave i forbindelse
med erhvervelsen af rådgivningshuset i
København på Abel Cathrines Gade 13.
Gaven anvendes til nedbringelse af fondens prioritetsgæld.

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter
regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der anses for
væsentligt at kunne ændre vurderingen
af årsrapporten for fonden.
Fremkomsten af coronavirussen (COVID-19) kan dog få negativ indvirkning
på fondens forventninger til resultatet
for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget
af den eventuelle negative betydning.

SÅDAN BRUGER
VI PENGENE
Hjælp til sårbare børnefamilier og gravide 65 %

Private midler 65 %

Familiepolitisk arbejde 7 %

Offentlige midler 28 %

Indtægtsskabende virksomhed 23 %

Frivillighed 7 %

*Administration

5%

Fondsfinansierede initiativer Det Obelske Familiefond, Egmont Fonden, Liljeborg, Nordea-Fonden, Oak Foundation, Ole Kirks Fond Øvrige fondsbidrag Albion-Fondet, Antoniusfonden, Augustinus
Fonden, Boligselskabernes Landsforening (BL,BSF og LBF), Buschardfonden, Bygma Fonden, C.A. Tesch´s og Hustrus Fond, Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond, Cold Stores

Årsregnskabet for 2019
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 2019 er aflagt i overensstemmelse med lov
om fonde og visse foreninger samt vedtægternes regnskabskrav.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste
år, bortset fra opstillingen af resultatopgørelsen og ændringen
til lov om fonde og visse foreninger vedrørende arv og gaver, jf.
nedenfor.

Ændring til lov om fonde og visse foreninger
Pr. 1. februar 2019 ændredes anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning af arv og gaver, så disse indregnes i resultatopgørelsen, og dermed anvendes til uddeling i overensstemmelse med fondens formål, medmindre arvelader eller
gavegiver har bestemt, hvordan midlerne skal anvendes.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere
begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af
en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver
enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici
og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som
be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedregel i
takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Fond (I C Møllers Legat), Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond, Dansk Tennis Fond, Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond, Dorte Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond, Ellen
og Knud Dalhoff Larsens Fond, Enid Ingemanns Fond, Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat, Enkefru Sophie Fonnesbech, født Maag´s Legatfond, F.C. Mathiesens Fond, Fabrikant Adolph Møller og Hustru
Antoinette Møllers Fond, Fabrikant Chas. Otzens Fond, FLS Industries A/S Gavefond, Fodbold Fonden, Fonden af 24. december 2008, Fonden af 24. februar 1992, Frantz Hoffmanns Mindelegat, FrederiksbergFonden, Generalkonsul Jens Olsens Fond, Gerda Laustsens Fond, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond, Gerda og Lars Christensens Familiefond, Godsejer Peter Friedlieb Lagonis legatfond, Grete og Johan
Herholdts Fond, Gurli og Paul Madsens Fond, Hannes Fond, Heinrich og Laurine Jessens Fond, Hempel Fonden, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond, L. Scheeles Fond, Lemvigh-Müller Fonden,
Louis Petersens Legat, Lysgaard Fonden, Oswald Christensens mindelegat, Paula og Axel Nissens Legat, Politiken-Fonden, Poul Due Jensens Fond, Simon Spies Fonden, Snedkermester Axel Wichmann og fru
Else Wichmanns fond, Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond, Toyota-Fonden, Tranes fond, Tuborgfondet, Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, Verdensstjernefonden, Vinhandler N.O.
Andersens Legat, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november, Aase og Ejnar Danielsens fond Bidrag fra lokalforeninger Amager, Esbjerg, Frederiksberg, Haderslev,
Helsingør, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kalundborg, Kerteminde, Kolding, Køge, Lyngby, Maribo, Middelfart, Nykøbing Falster, Næstved, Nørrebro, Randers, Roskilde, Silkeborg, Sønderborg, Vejle,
Viborg, Aalborg.
*Beregningen af administrationsprocenten tager udgangspunkt i ISOBROs standardopgørelsesmetode.

Resultatopgørelsen
Private midler
Indtægter fra private midler omfatter donationer i form af bidrag fra støtteforeningen samt øvrige donationer. Indtægterne
indregnes, når indtægterne kan måles pålideligt, og det er
sandsynligt, at betalingen finder sted. Der er ikke knyttet sær-

lige betingelser til indtægten.
Derudover omfattes indtægter fra fonde og virksomheder
som indregnes, når indtægten kan måles pålideligt, og det er
sandsynligt, at betalingen finder sted.
Indtægter fra fondens kampagner indregnes, når indtægten
kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder
sted.
Private indtægter fra øremærkede projektindtægter i form af
midler, hvor giver har betinget sig, at anvendelsen af midlerne
skal opfylde nogle nærmere fastsatte mål e.l., indregnes i resultatopgørelsen, når de givne betingelser er opfyldt.
Indtægter fra offentlige midler
Indtægter fra offentlige midler indregnes, når indtægten kan
måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder sted.
Offentlige indtægter fra øremærkede projektindtægter i form
af midler, hvor giver har betinget sig, at anvendelsen af midlerne
skal opfylde nogle nærmere fastsatte mål e.l., indregnes i resultatopgørelsen, når de givne betingelser er opfyldt.
Beløb der er modtaget før betingelserne er opfyldt, indregnes
som en forpligtelse i balancen.
Indtægter fra frivillighed
Omsætningen fra genbrugsbutikker indregnes i resultatopgørelsen ved salg af varer.
Overskudsandel fra lokalforeninger indregnes på modtagelsestidspunktet.
Arv og gave
Med virkning pr. 1. februar 2019 er §9 i lov om fonde og visse
foreninger ændret. Ændringen har konsekvens for den regnskabsmæssige behandling af arve- og gavebeløb.
For aktiver, som fonden har modtaget i gave før lovens ikrafttræden eller har arvet fra en arvelader, der er afgået ved døden
før lovens ikrafttræden, gælder at arve- og gavebeløb indregnes
i den bundne egenkapital medmindre arvelader eller gavegiver
har bestemt, at aktiverne er frie midler.
Herefter gælder det, at arve- og gavebeløb indregnes i resultatopgørelsen som frie midler og anvendes til uddeling eller henlæggelse til formuen, medmindre arvelader eller gavegiver har
angivet, hvad arven eller gaven skal anvendes til. Når arvelader
eller gavegiver har angivet, hvad arven eller gaven skal anvendes

