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Liljeborgfondens formål

Fondens
grundlæggende
principper
Liljeborgfonden arbejder ud fra den
ramme, der er defineret i Fondens fundats
og desuden efter fire grundlæggende
principper. De fungerer som pejlemærker i
forhold til Fondens konkrete dispositioner.

Liljeborgfonden er stiftet af Winnie Liljeborg for at
hjælpe og støtte gennem velgørende arbejde på en
række områder, som hun tilægger stor betydning.
Fonden støtter tre almennyttige eller almenvelgørende
formål, hvoraf de to første er nært beslægtede. Det
drejer sig om:
Hjælp til børn og unge, der er udsatte, eller på
andre måder lever under vanskelige vilkår, så de får
mulighed for at trives bedre socialt-, sundheds- og
uddannelsesmæssigt og får bedre muligheder i
livet.
Hjælp til mødre og børn, der er udsatte eller står i en
sårbar fase i livet og har brug for en hjælpende hånd
til gavn for børnenes videre opvækst og udvikling.
Fonden støtter, som sit tredje formål, kulturelle og
almennyttige aktiviteter i Roskilde og omegn. Det
sker ud fra et ønske om, at Roskilde fortsat kan
udvikle sig og udgøre rammen for gode oplevelser,
både for byens beboere og dens gæster.
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Vi handler med hjertet – Vi er empatiske og
forsøger at forstå de problemer, som udsatte
mennesker står med, og vores ihærdighed i
den bestræbelse bunder i et engagement,
der er både personligt og dybt.

Vi er professionelle – Vi baserer vores
arbejde på det stærkest mulige fundament
af viden og data, og vi bidrager aktivt til
at kvalificere vores beslutningsgrundlag.
Vi er fremsynede og ambitiøse, og vores
kompetencer supplerer de organisationer, vi
samarbejder med.

3
Ved at bidrage med ekstra ressourcer og opmærksomhed, effektivt og i tide, stræber Fonden efter at
gøre en betydelig og varig forskel. Formålet med
Fondens arbejde er altså at skabe nye muligheder og
åbne nye døre i situationer, hvor mulighederne ikke er
så mange. Gennem det arbejde ønsker Liljeborgfonden
at levere et markant bidrag til gavn for en gruppe
sårbare mennesker.
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Vi bygger partnerskaber – Vi samarbejder
tæt og tillidsfuldt med de støttede organisationer og tilstræber at bidrage med langt
mere end bevilgede midler, fordi partnerskaber er gensidigt udviklende, og Fondens virke
kvalificeres gennem tæt samarbejde.

Vi tænker nyt – Vi leder efter nye løsninger, vi
går nye veje, og vi udfordrer den eksisterende
praksis i bestræbelserne på at realisere den
ønskede forandring.
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Strategisk fokus indenfor
Liljeborgfondens tre formål

1. Udsatte børn
og unge

Partnerskaber og samarbejde
Liljeborgfonden
stræber efter at
sammentænke de
tre fokusområder.
På den måde kan
Fonden mest effektivt
udnytte den viden
og de relationer og
partnerskaber, der
allerede er etableret.

Fuldt etableret og skaleret
Partnerskab om delprojekter, hvor Fonden og
organisationen kan engagere sig og medudvikle på lige fod

Liljeborgfondens
primære fokus

Liljeborgfonden
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Etableret og med
stort skaleringspotentiale
Partnerskab med hele
organisationen
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Nystartet, uden erfaring og evidens
Eventuelt partnerskab om udvikling af organisationen,
når særlige forhold taler for det

mødre med små børn i alderen 0-3 år, som
står i en midlertidig svær livssituation. Det
er afgørende, at støtten går til forhold, der
gennem mor-barn relationen sikrer det bedste
fundament for børnenes videre opvækst og
trivsel.

1. Udsatte børn og unge
Fonden prioriterer tidlige indsatser for udsatte
7-14-årige børn, som varigt kan ændre børnenes
livsvilkår og forhindre, at mistrivsel udvikler
sig til mere komplekse sociale udfordringer.
Desuden prioriterer Fonden indsatser, hvor
den offentlige støtte ikke er tilstrækkelig og
indsatser til gavn for en bred målgruppe af
udsatte børn, uanset udsathedens årsag.

3. Roskilde og omegn
Fonden prioriterer almennyttige og kulturelle
projekter til gavn for borgere i Roskilde og har
særligt fokus på at udvikle rammer i Roskilde
og omegn.

2. Sårbare mødre og børn
Fonden prioriterer indsatser rettet mod
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Liljeborgfonden vil i nogle tilfælde etablere
egentlige partnerskaber med de støttede organisationer for at skabe mere værdi og bedre
resultater for Fondens målgrupper. I de tilfælde
vil Fonden involvere sig aktivt og bidrage som
sparringspartner og medudvikler via egne kompetencer, ressourcer og netværk.

Små og mellemstore organisationer vil ofte
samarbejde bredt med Fonden om udvikling af organisationens arbejde.
Store organisationer vil typisk udvikle et
delprojekt sammen med Fonden.
Fondens samarbejdspartnere vil ofte være
organisationer med en vis erfaring og evidens
og et stort skaleringspotentiale baseret på en
stærk idé.

Fonden kan støtte organisationer af forskellig
størrelse og modenhedsniveau:
Nystartede organisationer kan støttes, hvis
organisationens idé i særlig grad er relevant
og egnet til at realisere Fondens formål.

5

Sådan arbejder vi i Liljeborgfonden
Vores måde at arbejde på har fire
grundlæggende karaktertræk:
1. Lærende
Fonden er stadig ung og en vigtig del af vores
arbejde handler om at lære af vores erfaringer.
Vi tror på, at der også metodemæssigt er et stort
potentiale i filantropisk arbejde, som vi gerne vil
bidrage til at realisere.
2. Fleksibel metodetilgang
Fonden arbejder pragmatisk med en bred vifte
af tilgange for at realisere de støttede projekter
og kombinerer forskellige former for støtte:

4. Nyskabende

3. Evidensbaseret

Tilgange: Støtten kan spænde fra klassiske
uddelinger baseret på ansøgninger til
en proaktiv tilgang, hvor Fonden selv
identificerer og udvikler projekter.
Kapitalformer: Støtten kan ydes i enhver
form, for eksempel donationer, lån,
sikkerhedsstillelse, investeringer og
fysiske rammer.
Kompetencer: Støtten kan inkludere
en lang række kompetencer og
kapacitetsopbyggende midler, for
eksempel strategisk og organisatorisk
udvikling, juridisk og økonomisk bistand
og kommunikation.

2. Fleksibel
metodetilgang

1. Lærende

3. Evidensbaseret
Vi arbejder evidensbaseret og investerer i at
sikre så stærkt et data- og vidensgrundlag
for indsatserne som muligt. Nogle gange
tilkobler vi følgeforskning, men vi støtter ikke
grundforskning.
4. Nyskabende
Fonden arbejder metodemæssigt innovativt.
Vi tænker på tværs af metoder og virkemidler
fra den filantropiske og kommercielle verden
og kombinerer dem på nye, virkningsfulde
måder for at udvikle økonomisk bæredygtige
organisationer.
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Liljeborgfonden lærer og udvikler sig
gennem erfaringer fra det tætte samarbejde med de støttede organisationer.
Arbejdet er pragmatisk og individuelt
tilrettet det enkelte projekt.
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Fondens profil
Liljeborgfondens arbejde er karakteriseret
ved en række specifikke ambitioner, som også
fremgår af dens grundlæggende principper.
Fondens arbejde er præget af de følgende seks
karakteristika:

Empatisk
Resultatorienteret

Fonden handler med hjertet. Engagementet
i de mennesker, vi bestræber os på at
hjælpe og støtte, er personligt og dybt
Fonden er resultatorienteret og ambitiøs
med hensyn til rækkevidde og effekt af
dens arbejde
Fonden er innovativ. Vi leder efter nye og
bedre metoder og går gerne nye veje
Fonden søger partnerskaber og
samarbejder, for på den måde opnår vi
størst effekt
Fonden er kvalitetsbevidst og leverer
løsninger og resultater på et højt niveau
Fonden er ubureaukratisk og nem og smidig
at arbejde sammen med

Innovativ

Varige forandringer
og indsatser af
høj kvalitet

Partner

Fonden ønsker at bidrage til at udvikle det
filantropiske metodeapparat og filantropisk
praksis. Det skal ske både gennem realiseringen
af konkrete projekter og gennem specifik
metodeudvikling i tilknytning til projekterne og i
samarbejde med relevante forskningsmiljøer.
Fonden agerer empatisk. Man mødes altid
med forståelse og engagement, vi er ikke
ligeglade, og vi leverer gode og grundige svar,
også når det sker i form af et afslag. Fondens
engagement strækker sig altså langt længere
end til de udvalgte projekter.

Kvalitetsbevidst

Liljeborgfonden ønsker i overensstemmelse
med anbefalingerne for god fondsledelse at
oplyse og fortælle åbent om fondens virke,
projekter og resultater.
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Ubureaukratisk
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“Det Saas i
Skrøbelighed, det
opstaar i Kraft”
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