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Helle Bennetts Almennyttige Fond 
(HBAF) skal støtte tiltak som bedrer 
situasjonen for døende og deres 
pårørende, herunder bidra til 
hospicevirksomhet.  
 
HBAF kan yte bistand til kronisk 
syke og funksjonsnedsatte og til 
avlastning og tiltak for pårørende.  
 
Fondet kan støtte integreringsarbeid 
for ulike grupper og bevilge midler til 
behandling og ettervern for 
rusmisbrukere.  
 
HBAF kan også bidra med støtte til 
forskning og kultur som omfavner de 
overnevnte tema.	  Totalt mottatte 

søknader  
 

84 

Totalt godkjente 
søknader  

 

36 

Totalt utbetalt til 
søkere 

 
 
Kr 5 208 656,- 

2021 
	  



  

Fondets utdelinger i 2021 var på totalt 5 208 656,-  
 
Underskuddet for 2021 ble  222 924,- etter fradrag av driftskostnader, 
innvilgede gaver og bidrag. Årets underskudd ble overført fra annen 
formålskapital.  
 
Lønns- og administrasjonskostnader:  863 428,-  
(Lønn, administrasjons- og regnskapskostnader/styrehonorar/revisor/årsavgift 
lotteri og stiftelsestilsynet) 
 
Fondets kapital har som tidligere vært plassert i børsnoterte aksjer og 
rentebærende papirer. Avkastningen på fondets plasseringer i 2021 var på   
6 046 354,-  
 
Den totale egenkapitalen pr. 31. desember 2021 er på 68 616 544,- 
 
Det ble ansatt ny daglig leder i 40% stilling. 
 
Det har ikke inntrådt hendelser etter regnskapsårets utgang som har 
betydning for bedømmelse av stiftelsens stilling.  



 
	  
	  
	  
	  

Hanne Marie Edvardsen Jelavic ble i desember 2021 ansatt som ny daglig 
leder. Hun har en Master i utviklingsledelse fra UiA, og lang erfaring med 
forretningsutvikling, prosjektledelse og søknadsbehandlig fra stiftelsen FEE 
Norway og bærekraftig gründervirskomhet. Hun har et brennende 
miljøengasjement og har fra tidlig ungdomstid involvert seg i antimobbing og 
integreringsarbeid. Hun har jobbet og studert flere år i utlandet, og har utvidet 
interkulturell forståelse.   
 

 

”Det er virkelig en 
drømmejobb å få muligheten 
til å bevilge midler til så 
mange viktige og 
samfunnsnyttige prosjekt. Jeg 
blir introdusert til flere gode 
tiltak, og mennesker som 
brenner for å bidra til et 
inkluderende og trygt samfunn 
for alle. Det er gledelig og 
motiverende”  
	  



	   	  

 HBAF har støttet følgende store prosjekt i 2021 (kr 400 000 til 500 000) 
	  

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Myrsnipa 
 
HBAF har støttet videreføring av prosjektet ”innsattes barn” slik at Myrsnipa kan videreføre 
pappakurs/program i fengslene. De erfarer at forholdet til familien bedres og fokuset på barnas beste 
styrkes for deltakerne. De vil også fortsette utviklingen av et tilsvarende mamma program i 
kvinnefengsler.  
Overgangsfasen hvor den innsatte skal tilbake til  
hjemmet, og igjen blir familiefar- eller mor, kan by  
på store utfordringer. Forskning viser også at  
sjansen for å leve et lovlydig liv etter avsluttet  
soning, er større dersom den innsatte opprettholder 
kontakten med familien under fengselsoppholdet.  
Prosjektet faller under HBAFs formål om å støtte  
integreringsarbeid. 
 
 



  
	  

Amigitos små venner 
Amigitos arbeider i den meget fattige landsbyen Pancho Mateo i Den Dominikanske republikk. De 
driver blant annet barneskole, fritidsaktiviteter og et kvinneprogram. HBAF anser dette som viktig 
integreringsarbeid, og det er derfor viktig, og i tråd med våre formål, å støtte deres arbeid. Sosial 
integrering er definert som forsøk på å tilpasse minoritetsgrupper og andre underpriviligerte deler av 
et samfunn inn i det som sees på som majoritetssamfunnet. Utdanning er nøkkelen til å jobbe seg 
ut av fattigdom, mot bedre helse, økt likestilling og derfor også integrering i majoritetssamfunnet. 
Deres kvinnegruppe hjelper også å fremme likestilling og styrke de fattige kvinnene i et land hvor 
kvinner generelt har færre muligheter. HBAF vurderer at tjenestene og arbeidet som utføres av 
Amigitos er allmennyttig, og viktig for de fattige i Panchi Mateo.  
 
Chidiya 
Chidiya jobber for å gi et barnehagetilbud til fattige og handicappede barn i Orange Farm i Sør 
Afrika. De driver to barnehager for fattige barn, og midlene fra HBAF skal brukes til å åpne en 
barnehage for handicappede barn. Dette vil bidra til integrering for både barn og foreldre som får 
mulighet til egen skolegang eller å delta i arbeidslivet. De ønsker også å dele kunnskap og særlig 
avlaste foreldre av handicappede barn. Dette er i tråd med HBAFs mål om å støtte 
funksjonsnedsatte og tiltak til avlastning for deres familier, samt integreringsarbeid. 
Organisasjonen har vist at de jobber målrettet og HBAF bidro til å oppnå målene. 
 
	  

 HBAF har støttet følgende prosjekt i 2021 (kr 100 000 til 250 000) 
	  



	   	  

 

Drammens ballklubb 
Drammens ballklubb har lenge vært bevisst sitt samfunnsansvar utover den ordinære aktiviteten, og er 
en foregangsklubb innen aktive lokalsamfunn. I 2016 startet klubben, som første idrettsklubb i landet, 
bredde e-sport tilbud. Gruppen er et ungdomsdrevet tilbud med ukentlige treninger og ”åpen spillkveld” 
for alle. Her kan alle spilleinteresserte, klubbmedlemmer eller ikke, besøke klubbhuset gratis for å møte 
likesinnede. Integreringsprosjektet åpner større muligheter for funksjonsnedsatte. Barn og unge fra 
familier med lavere økonomisk status kan også delta, lære og føle mestring i e-sport. Sporten er ofte 
forbeholdt de som har råd til dyrt datautstyr. Deltakelse i et idrettslag skaper glede og engasjement, og 
idrettsklubber er åpen for alle uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Idrettsklubber er ofte en 
god arena for integrering i Norsk kultur, frivillighetsarbeid og demokrati. HBAF anser dette som viktig 
integreringsarbeid, og det er derfor riktig, og i tråd med våre formål, å støtte dette prosjektet.  
 
Handikappede barns foreldreforening Østfold 
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund. 
HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonsnedsettelse, deres foreldre og 
pårørende, for å bedre barnas oppvekstsvilkår og hele familiens livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha 
lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid. Avdeling Østfold har fått tildelt midler fra HBAF for å 
gjennomføre sommerleir spesielt tilrettelagt behovene for deres medlemmer, slik at de også skal få en 
minnerik og avslappende sommerferie. Dette kommer under HBAFs formål om å støtte 
funksjonsnedsatte, og bidra til avlastning og tiltak for deres på rørende.  
 

HBAF har støttet følgende prosjekt i 2021 (kr 100 000 til 250 000) 
	  



	   	  

 
Fondet for de små gleder 
Fondet har som formål å øke livsgleden hos psykiatriske langtidspasienter under offentlig omsorg. 
Målgruppen er personer i Norge med kroniske psykoselidelser, unntaksvis med andre tilsvarende 
alvorlige sinnslidelser. Fondet gir økonomiske bidrag til anskaffelse av ting og tjenester som pasientene 
ikke har råd til, og som ikke skal dekkes over offentlige budsjetter. Bidrag gis etter individuell søknad fra 
pasienten eller en som har omsorg for vedkommende. Det kan også gis bidrag til tiltak for en gruppe 
pasienter i en dag- eller døgninstitusjon. HBAF støtter fondet da det ligger i våre formål å gi støtte til 
kronisk syke, og vi mener dette fondet når ut til en viktig målgruppe, og hjelper dem å få en bedre 
livskvalitet. 
 
Oslo Internasjonale kvinnekor 
Koret ble startet med ønske om å skape en plattform der innvandrerkvinner og norske kvinner kan møtes 
og bli kjent på like vilkår. Koret er en møteplass for kvinner av alle nasjonaliteter. HBAF mener dette er 
et positivt bidrag innen kultur og integrering, som er i tråd med HBAFs formålsparagraf. Det anses også 
som meget allmennyttig at flere kulturer kommer sammen og kan dele, inspirere og lære av hverandre.  
	  

 

 

 HBAF har støttet følgende prosjekt i 2021 (kr 100 000 til 250 000) 
	  



	  
	   	  

Association Mpore Mama (AMM) 
Organisasjonen ble stiftet av Aisha Bigset fra Burundi. Hun kom til Norge som flyktning. Siden 2019 har 
hun med egne innsamlede midler hjulpet kvinner i Burundi med sanitære produkter. Ved hjelp av ansatte 
i Burundi og frivillige i Norge har de sydd og fraktet rundt 10 000 tøybind til kvinner i Burundi. I Burundi 
koster sanitetsproduker ti ganger mer enn i Norge, og menstruasjon er tabu. Kvinner som ikke har råd til 
sanitetsbind må bli hjemme fra arbeid og skole i menstruasjonsperioden. HBAF støtter AMM for å lage 
en samlingsplass for organisasjonen. Huset skal inneholde systue, kontor, lager og overnattingsrom til 
de norske frivillige som reiser ned. Dette skal også bli et kvinne-barn senter. På lang sikt ønsker de også 
å hjelpe hjemløse barn. HBAF anser dette som viktig integreringsarbeid. Organisasjonen gjør en viktig 
forskjell, og det ønsker HBAF å støtte opp om. 
 
Turnpoint 
Organisasjonen driver opplysningsarbeid om rusmisbruk. De holder foredrag for bedrifter og 
organisasjoner, og når ofte slik frem til sine brukere. Organisasjonen gir også veiledning til 
enkeltpersoner rammet av avhengighetsproblematikk. Dette kan være både den avhengige selv og de 
som ellers er berørt av problematikken. Familie, venner og arbeidskollegaer kan være såkalt 
medavhengig. HBAF støtter organisasjonen da det er i tråd med formålet om å støtte behandling og 
ettervern av rusmisbrukere og dere pårørende. Dette har over tid vært et tiltak som har truffet 
rusavhengige og deres pårørende i Drammensregionen, og vi ser at brukerne har nytte av Turnpoints 
innsats. 
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Fossumkollektivets venner 
Fossumkollektivets venner har etablert likepersonstjenesten PUR, som er en 
ettervernstjeneste/støttetjeneste til pårørende som har hatt ungdom i behandling i Fossumkollektivet. 
Alle pårørende i kollektivet kan benytte seg av tjenesten, enten ungdommen har avsluttet vellykket 
behandling eller fortsatt er i rus. PUR er også en likepersonstjeneste til alle pårørende som har ungdom 
som sliter med rusatferd. Gjennom støttesamtaler og informasjon, bygger de nettverk, styrker 
egenomsorgen og legger til rette for økt pårørendemedvirkning. Dette ettervernet for pårørende etter at 
deres nærstående har avsluttet behandling, er unikt for organisasjonen. PUR faller under vårt formål om 
å støtte behandling og ettervern av rusmisbrukere og deres pårørende. 
 
Stiftelsen CRUX 
HBAF har innvilget midler til prosjektet “Sammen på Gården” hvor pengene skal brukes til å etablere et 
fristed utenfor byen som et utvidet tilbud til Øvre Eiker oppfølgingssenter. Tilbudet er for mennesker som 
ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan være knyttet til arbeidsmulighet, helse, 
psykiske utfordringer, kriminalitet eller rusproblematikk. De driver også CRUX bruktbutikk som er en 
arbeidstreningsarena for deres deltakere. Gården skal etableres som en ny arena for arbeidsrettet 
aktiviteter, friluftsliv og meningsfylt sosialt samvær. Dette prosjektet er i tråd med HBAFs formål om å 
støtte behandling og ettervern for rusmisbrukere. Prosjektet bidrar også til integrering. Dette er et viktig 
tilbud for noen av de mest sårbare i samfunnet. 
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Merkur film 
Filmskaper Petter Vennerød fikk diagnosen «atypisk Parkinson». Dette angriper både kropp og det 
kognitive, ofte i et raskt forløp. Gjennom filmproduksjonsselskapet Merkur film søkte han støtte til sin 
siste film. Gjennom en fireårig sykdomsperiode ble han fulgt av et filmteam. Han ønsket å kaste lys over 
hvordan det er å leve med sykdom og det å bli eldre med et budskap om ”å leve livet mens man har 
det”. HBAF innvilget støtte til regi og redigering av filmen. I samarbeid med Parkinsonforbundet og 
Rådet for Psykisk Helse håper de at filmen kan nå ut med informasjon og lærdom til helsepersonell, 
pårørende og pasienter. Filmprosjektet er i tråd med flere av HBAFs fomål som å støtte alvorlig syke, 
døende og deres pårørende, samt kultur. HBAF ønsker også å belyse tidlig demens som et eventuelt 
nytt strategisk satsningsområde.  
 
Røa Allianseidrettslag 
Røa Allianseidrettslag har i over 25 år hatt et fotballag for paraidrettsfotballspillere med Downs 
Syndrom. Laget har blant annet representert Norge under OL. HBAF har bevilget midler til klubben for 
at de skal kunne videreføre og opprettholde aktiviteter for sine parautøvere. Midlene skal gå til 
deltakelse i landsturneringen, deltakelse i Norway Cup, sosiale arrangement for en gruppe som har 
opplevd mye isolasjon i Korona tiden, og støtte til trenere som stiller opp for laget. Slike kostnader 
betales ofte gjennom dugnadsaktiviteter og bidrag fra foreldre. HBAF støtter dette laget da et av våre 
formål er å yte støtte til funksjonsnedsatte og avlastning til deres pårørende.  
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Medvandrerne 
Medvandrerne har et ettervernstilbud for personer med rus og avhengighetsproblematikk. HBAF har 
gitt støtte til å gjennomføre motivasjonsturer i norsk natur der formålet er å skape en motivasjon for 
endring. Arbeidet er forankret i recovery filosofien og organisasjonens verdier er mestring, mening og 
relasjoner. De gjennomfører 4-5 lengre motivasjonsturer i løpet av året, og har i tillegg ukentlige 
dagsturer på lokallagsnivå flere steder i landet. Prosjektet er i tråd med HBAFs formål om å støtte 
behandling og ettervern av rusmisbrukere, og med et samfunn som fortsatt kjenner på konsekvensene 
av Koronarestriksjonene, er dette et viktig tilbud.  
 
Idretten skaper sjanser 
Organisasjonen driver aktivitetstilbud for mennesker med rusutfordringer. Idrettens fellesskap er et 
unikt verktøy for å komme tilbake til samfunnet. Gjennom idretten opplever utøverne mestring, 
inkludering og gleden ved å være på lag. HBAF har innvilget midler til utstyr til utøverne innen grenene 
langrenn, sykling og hestesport. Dette er i tråd med våre formål om å støtte ettervern av 
rusmisbrukere. Prosjektet bidrar også til integrering og er en viktig sosial arena, særlig nå som Korona 
har tvunget mange til å holde seg hjemme. Vi gleder oss til å følge disse utøverne videre fremover. 
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Integreringsarbeid:	  
Frivillighetssentralen Volda - sommeraktiviteter for Frivilligsentralene legger generelt vekt på å 
legge til rette for attraktive aktiviteter for barn og ungdom. De jobber for integrering og inkludering 
og å skape gode møteplasser. 
Hjerte for Sandnes - Hjerte for Sandnes arbeider for integrering av innvandrere, og vil stimulere 
til økt interesse for norsk kultur, litteratur og kunst blant innvandrerkvinner. 
Me Fixe D (Grødem menighet) - Sykkelverksted skal være en ”hengeplass” og prosjektet vil 
bidra til å hindre ensomhet, motvirke rasisme og mobbing blant flerkulturelle og norske. 
 
Kultur: 
Bjergsted Trombonelaug - Støtte til Bjergsted Brass Week 
Morodalsfestvalen - en musikkfestival som jobber for å alminneliggjøre annerledeshet og 
synliggjøre mangfold. 
Herringen Bygdelag - Midler til å fullføre en folkesti med grusing og tilrettelegging, der fokuset er 
at eldre og funksjonsnedsatte skal ha en lett tilgang til naturen, der folkestien slynger seg inn i 
skogen og ned mot elven. 
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Kronisk syke og funksjonsnedsatte:  
Paraseiling Trondheim - Midler til nytt seil.  
M.O.N.S Omsorg - Driftsmidler. Deres målgruppe er blant annet uføretrygdede, og tiltaket vil 
dermed også hjelpe mange som er kronisk syke og funksjonsnedsatte.  
Stord Røde Kors Barnehjelp –  midler til leir på Merket i Valdres, tilrettelagt for personer med 
funksjonsnedsettelser. 
Kirkens Bymisjon Trondheim – Aksept og Mestring er et hiv-tiltak som tilbyr samtaler, veiledning 
og et møtested for mennesker som lever med hiv. 
Jarlsberg Døveforening - sosiale aktiviteter og treff for døve og hørselshemmede. 
 
Behandling og ettervern av rusmisbrukere: 
Kristiansand Konsult -  Midler slik at fotballaget for innvandrere, psykisk syke og rusavhengige 
kan delta i bedriftsserien i Agder. 
Modum Fotballklubb - Modum Fotballklubb driver Gatelag, et lavterskel fotballtilbud for 
rusavhengige i Modum kommune. 
Stiftelsen Solliakollektivet - Støtte gitt til tur til Besseggen for deres pasienter som er i 
heldøgnsbehandling for rusavhengige. 
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UTENFORSKAP 

 
Styret ønsker fremover å fokusere flere krefter på utenforskap, særlig i 

de yngre årsklassene.  
 
 


