Årsrapport 2016
Helle Bennetts Almennyttige Fond

Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) er en
humanitær stiftelse med hovedkontor i Oslo.
HBAF var med på å stifte Verdighetssenteret og daglig
leder/ styremedlem sitter i dette styret. HBAF er
underlagt og reguleres av Stiftelsesloven. Lotteri- og
Stiftelsestilsynet er øverste kontrollorgan. HBAF er
registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i
Stiftelsesregisteret i Førde.
Fondet ble opprettet i 1994 av Guri Scotford, til minne
om hennes mor.

Vårt ideelle formål
Det ideelle formålet handler om at HBAF
gjennom gaveutdelinger skal gjøre en
forskjell i samfunnet.

«Vi gir sjelden støtte til veletablerte organisasjoner. Vi
ønsker å få ting til å skje, som ellers ikke ville ha skjedd».
- Styret

Redegjørelse for årsregnskapet
Fondets utdelinger i 2016 var på totalt 5.967.685,-.
Underskuddet for 2016 ble kr. 1.802.014,- etter fradrag av driftskostnader og innvilgede gaver og bidrag. Fondets kapital har som
tidligere vært plassert i børsnoterte aksjer og rentebærende papirer. Avkastningen på fondets plasseringer i 2016 var kr. 4.807.328,-.
Som tidligere blir utdelinger kostnadsført i det året bevilgningen blir besluttet, uavhengig av om utbetalingen er skjedd eller ikke. Hvis det
er knyttet betingelser til bevilgningen, blir utdelingen kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt.
Pr. 31. desember 2016 hadde fondet kr. 0,- i slike forpliktelser, det vil si tidligere vedtatte, men ikke utbetalte, bevilgninger.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. I samsvar med
regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og at årsregnskapet er satt opp under denne
forutsetning.
Årets underskudd på kr. 1.802.014,- dekkes av formålskapitalen. Den totale egenkapitalen pr. 31. desember 2016 var dermed på Kr.
70.590.568,-.
Daglig leder er ansatt på timebetaling og har mottatt kr. 39.000,- i lønn og godtgjørelser. Hun er også styremedlem, men har i 2016, i
likhet med resten av styret, ikke mottatt godtgjørelse for dette vervet.
Det har ikke inntrådt hendelser etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelse av stiftelsens stilling.

Bevilgninger gjort i 2016
HBAF delte ut kr. 7 millioner i 2016 fordelt på følgende prosjekter;

Stiftelsen Guts – Finnerud Gård - Det største prosjektet (3 millioner) i 2015 var oppgradering og
utbygging på Finnerud Gård. Stiftelsen Guts - Finnerud Gård ligger idyllisk til i Modum kommune.
Guts er et tilbud til mennesker som trenger hjelp og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv. Det er
plass til 34 beboere. Egen skjermingsavdeling og plass til par. Støtten fra HBAF har gått til utbygging
av flere leiligheter og innlegging av kloakk og generell oppussing av gården.
JOY - HBAF har støttet JOY's arbeid i Aserbajdsjan gjennom flere år og også vært med på forarbeidet
til det prosjektet som nå skal igangsettes. Dette går ut på å danne et "mønsterbruk" av et dagsenter
for funksjonshemmede barn/undervisningssenter for familier med funksjonshemmede barn - i
Baku. Senteret vil driftes av United Aid For Aserbajdsjan (UAFA), mens JOY skal stå for opplæring av
personalet ved at norske fagfolk reiser til Aserbajdsjan og kurser UAFA-folkene samt jobber med
barn/foreldre den uken de er der.
Kirkens Bymisjon - Myrsnipa samværsted er Kirkens Bymisjons tiltak som legger til rette for trygge
og gode samvær mellom barn og deres foreldre. De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha
kontakt med sine foreldre. Barn og foreldre kan være i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel
rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiesituasjon. Det
å legge til rette for trygge og gode samvær er viktig for barn som er i en sårbar situasjon. En viktig
forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna og foreldrene.
JobbX – Antirasistisk Senter - Unge som mangler nettverk og tilknytning til arbeidslivet blir
fremtidens langtidsarbeidsledige og konjunkturofre. Det må jobbes fra starten av. Det er her HBAF
har bidratt med støtte. Jobbsøkerkurs hos JobbX er gratis for ungdom. JobbX er et karrieresenter
med spisskompetanse på ungdom og mangfold som bidrar til økt overgang fra ungdomsliv til
arbeidsliv og forebygger ungdomsledighet før den inntreffer. Arbeidet som gjøres av JobbX demper
fattigdomsproblematikk og fremmer sosial mobilitet. Videre gir JobbX innsatsen økt tilfang av
bidragsytere til samfunnet i form av arbeidskraft og verdiskapere.
Hospiceforum Norge - er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon som ønsker å bedre forholdene for
alvorlig syke og døende, og for de som skal leve videre. Finansierte Projekter –Sekretariatsfunksjon
for bedre å møte henvendelser, opprettholde og vedlikeholde informasjonsarbeid via web, drive
aktiv medlemsrekruttering og serve eksisterende medlemmer, planlegge og igangsette
fundraisingprosjektet “..every step counts..” for å virkeliggjøre Hospice modell-prosjekt og støtte til
forprosjekt Hospice modell-prosjekt

WayBack – Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte
kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. WayBack retter sin innsats mot
løslatelsesfasen og tiden etter løslatelse. Målet er at tidligere straffedømte integreres i
samfunn og arbeidsliv, og dermed klarer å bli aktive og ansvarsfulle samfunnsborgere.
WayBack gir sine medlemmer håp om at det nytter ved å selv være gode rollemodeller.
Støtten fra HBAF går over 3 år.
Stiftelsen Grobunn - har et helhetlig døgntilbud for ungdommer/unge voksne med
utviklingshemming som er på vei inn i voksenlivet – 18 plasser. De tilbyr et unikt opplærings-,
bo – og sosialtreningsprogram. Dette omfatter et bo- og skoletilbud for elever på
videregående nivå i samarbeid med Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken, og et
tilbud med bo- og arbeidstrening for unge voksne. Stiftelsen Grobunn ligger på gården
Frenning Vestre i Stange kommune og driver et biodynamisk landbruk og egen økologisk
butikk.
IF Fram Larvik Fotball - Skape, styrke og videreutvikle lokale fellesskap og fritidstilbud
gjennom å aktivt skape plasser unge mennesker har lyst til å være. Bry deg prosjektet – for
gutter og jenter i alderen 6-25 år. Det handler om sosialt samvær, aktivitet og mestring!
Kort fortalt er prosjektene lavterskeltilbud – tilbud om gratis aktivitet – rettet mot barn og
unge i Larvik og omegn. Bry Deg prosjektene skal gi positive ringvirkninger for deltakerne og
hele lokalsamfunnet ved å bidra til aktivitet, deltagelse, tilhørighet, kompetanseheving og
verdiskapning.
Ahead - De fleste funksjonshemmede barn i Moldova bor på barnehjem og er lite synlige i
samfunnet. Leger har tradisjonelt anbefalt foreldre å sende disse barna på institusjon.
Ahead har bygget opp Voinicel, et kompetansesenter for tidlig intervensjon. Voinicel
underviser medisinsk personale, påvirker nasjonale myndigheter og støtter foreldre slik at de
kan velge å beholde barnet hjemme.
Dagtia – Erlandsen Conditori i Halden. Støtte til driften av konditoriet.
Erlandsen Conditori drives av tre psykisk utviklingshemmede og ble startet i 2012. Det eies
av driverne. Håpet er å få konditoriet til å gå rundt økonomisk. Det er viktig for alle at
mennesker å prestere på sitt nivå. Varig drift av konditoriet har med menneskeverd og
menneskesyn å gjøre.
A Better Life Foundation ble stiftet i 2000 av Hans Høegh. Han var lei av resolusjoner og
vedtak, og ville skape noe med kortest mulig vei fra idé til handling. Målet var først og fremst
å gi et tilbud til de aller fattigste og funksjonshemmede.
I Burkina Faso utgjør de mer enn 10% av befolkningen.

Stiftelsen Fransiskushjelpen - er en ideell organisasjon knyttet til Fransiskanerordenen i den
katolske kirke. Da vi ble grunnlagt i 1956, var alle medarbeidere engasjert på frivillig basis. Etter
mange års utvikling består stiftelsen i dag av både ansatte og frivillige. Vi består av tre
hovedavdelinger som alle jobber med mål om å være til stede for mennesker i nød: Pleietjenesten,
Sykepleie på hjul og Frivillige tjenester. Under frivillige tjenester finner du Familiehjelperen,
Besøkstjenesten og Sorgtjenesten.
TurnPoint - er en stiftelse basert på frivillighet. Formålet er å drive opplysningsarbeid om rusmisbruk
i arbeidsliv, organisasjoner, idrett og samfunnet for øvrig samt veiledning av enkeltpersoner rammet
av avhengighetsproblematikk. Dette kan være både den avhengige selv og de som ellers er berørt
av problematikken. Ofte familie, venner og arbeidskollegaer.

Ellers har vi støttet mange små og store foreninger / organisasjoner som;
Askøy, Freestyle, TKH, Larvik Diabetesforbund, Eigersund Kommune (Mestringshuset), Amigitos, Silje Andersen, Fontenehuset, Ung Intro, Rujiena
Seniors Home, Haglebu Fjellstue, Sjøsenteret, Fossekallen Fiskeklubb og Trygg i Naturen

