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KFBU-fondens uddelingspolitik
KFBU-fondens vedtægt fastlægger, at det er fondens formål at udføre et socialpædagogisk arbejde for børn
og unge ud fra et kristent menneskesyn.
Fonden kan endvidere arbejde for at løse sociale og helbredsmæssige problemer og opgaver både til støtte
for børn og unge, men også til støtte for andre samfundsgrupper, ligeledes ud fra et kristent menneskesyn.
Fonden kan også samarbejde med og yde økonomisk støtte og anden bistand til andre organisationer,
institutioner, foreninger, selskaber, enkeltpersoner og aktiviteter inden for rammerne af formålet. Undtaget
herfra er institutioner, der er ejet af Landsforeningen LIVSVÆRK.
På foranledning af KFBU-fondens bestyrelse kan ligeledes årligt uddeles en eller flere hæderspriser i
overensstemmelse med fondens formål.
Der kan ikke ansøges om støtte eller om hæderspriser.
Hensigten med uddelingspolitikken
Hensigten med fondens uddelingspolitik er at fastlægge principper for fondens uddelinger samt at fastsætte
regler for udbetaling og afregning af støtte eller hæderspris.
Uddelingspolitikken er udarbejdet under hensyn til, at fonden har begrænsede midler til uddeling. Der
udloddes derfor en passende del af det pågældende års overskud, resten af overskuddet hensættes til
konsolidering.
Uddelingspolitikken bygger desuden på et ønske om at opnå minimal administration, da fondens virksomhed
varetages af en frivillig og ulønnet bestyrelse.
Principper for uddelingspolitikken
Bestyrelsen har fastsat følgende principper for uddeling af støtte og hæderspriser:
1. Støtte til nye pædagogiske tiltag, som kommer udsatte børn, unge og deres familier til gode
 Fonden støtter projekter med en klar målsætning for det støttede projekt. Det er således ikke nok, at
projektet handler om børn og unge.
 Der tilstræbes stor bredde i uddelingerne, for eksempel i forhold til nye metoder eller målgrupper.
 Der lægges vægt på nytænkning og forskningsmæssig underbygning.
 Fonden forudsætter, at fonden vil kunne få opmærksomhed i forbindelse med uddelingen eller
afviklingen af projektet, herunder at fondens støtte til projektet omtales.
 Fonden kan i begrænset omfang yde støtte til drift eller lønninger
 Fonden kan både yde støtte til enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner og virksomheder.
Ingen gruppe eller forening vil blive givet fortrinsstilling. Landsforeningen LIVSVÆRKs institutioner
(Hvidborg, Orøstrand og Thorshøjgård) kan ikke modtage støtte, det kan derimod deres
medarbejdere, for eksempel til videreuddannelse.

Side 1 af 2



Fonden støtter ikke arrangementer, der allerede har fundet sted, ligesom fonden ikke giver støtte i
form af underskudsgaranti.

2. Hæderspriser
Fonden kan uddele hæderspriser til enkeltpersoner eller organisationer, der yder en særlig indsats til gavn
for en defineret målgruppe inden for fondens formål.
Landsforeningen LIVSVÆRKs institutioner (Hvidborg, Orøstrand og Thorshøjgård) kan som institution ikke
modtage hæderspriser. Det kan derimod de enkelte medarbejdere i disse institutioner.
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