
Lind Invest støtter Fundamentet med 3,8 millioner kroner

Fundamentets unikke indsats og arbejde med socialt udsatte og sårbare borgere i Aarhus resulterer i, at Lind 
Invest har valgt at donere yderligere 1,8 millioner kroner til organisationen udover de 2,0 millioner kroner, Lind 
Invest i forvejen støtter Fundamentet med. Dermed modtager Fundamentet årligt 380.000 kroner over 10 år af 
Lind Invest. 

Beløbet på den øgede støtte er fastlagt på baggrund af Fundamentets økonomi og budgetter, og bidrager til, at 
organisationen har sikret sit grundlag for projekterne Borgerhjælpen, Vi Tror På Dig og Behandlingsrummene 
indtil 2020.

”Fundamentet løfter en svær opgave rigtig godt for sårbare unge og voksne i Aarhus og skaber stor værdi for både 
den individuelle borger samt for samfundet. Dette arbejde, tror vi på, er vejen frem for sociale indsatser. Derfor 
støtter vi nu Fundamentet yderligere for at garantere organisationens drift de næste år og skabe ro til at fokusere 
på deres værdifulde arbejde,” siger Henrik Lind, CEO i Lind Invest. 

”Fundamentet oplever et stigende antal henvendelser fra borgere, flere frivillige og flere komplekse 
problemstillinger. Derfor er det en stor hjælp at kunne sikre personale til det, driften og de mange forskellige 
muligheder til borgerne samt ikke mindst at fortælle alle, at vi er her for at blive, og at de kan føle sig trygge,” 
siger Steffen Rasmussen, daglig leder og stifter af Fundamentet, som også mener, at en flerårig økonomisk 
sikring skaber et øget fokus på borgerne og organisationen. 
”Vi er derfor enormt glade for muligvis at være sikret helt frem til 2020, så vi kan fokusere på det, vi er bedst til  
– at hjælpe mennesker”

Et af forslagene i dette års kommunale budgetforlig er, at Fundamentet modtager 1 mio. kroner årligt fra Aarhus 
Kommune i 2018 og 2019. Aarhus Kommune har tidligere støttet og støtter Fundamentet frem til udgangen af 
2017. Fundamentet og Lind Invest ved, at Aarhus Kommunes byråd tidligere har været og er positivt stillet overfor 
Fundamentet. En uforandret støtte fra Aarhus Kommune betyder dermed arbejdsro for organisationen og en 
sikring af driften frem til 2020 med mulighed for at tænke mere langsigtet.

I 2015 indledte Lind Invest dialog med Fundamentet, som i 2016 resulterede i de første støttekroner til 
Fundamentets arbejde, hvor Lind Invest indgik en 10-årig aftale om en årlig støtte på 200.000 kroner. Udover den 
finansielle støtte er Lind Invest og Fundamentet også i tæt dialog om organisationens udvikling.

En central del af Lind Invests tilgang til socialt ansvar er, at de ressourcer, der bliver investeret i sociale projekter, 
skaber så stor en effekt for den specifikke målgruppe som muligt. Lind Invests seneste analyser og Social Return 
on Investment-rapport viser, at for hver investeret krone skaber Fundamentet en social og samfundsøkonomisk 
værdi på 13,65 kroner.

Fundamentet støttes desuden med midler fra A. P. Møller Fonden, Casablanca Familien, Socialstyrelsen, Plads til 
Forskelle Prisen samt indtægter fra arrangementer og foredrag, m.fl. 
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Om Lind Invest
Lind Invest er et investeringsselskab baseret i Aarhus stiftet og ejet 
af Henrik Lind. Lind Invest støtter både økonomisk og fagligt sociale 
organisationer og projekter, som kan dokumentere en værdifuld effekt 
til gavn for samfundet og individet. Støtten er baseret på, at en række 
kriterier er opfyldt, og at der kan laves effektmålinger på projekternes 
indsats (Social Return on Investment-rapporter). 

Link: www.lind-invest.dk - SROI-rapport for Fundamentet 2016

Om Fundamentet
Fundamentet er en organisation for sårbare, udsatte eller blot for- 
tvivlede borgere i Aarhus som søger ny hjælp og hurtigere resultater. 
Fundamentets muligheder byder på et hjem for gratis behandlings-
rum, alternativ borgerservice og en række stærke forløb for udsatte 
unge. Derudover byder de på aftenåbent, lektiehjælp, samtaler, 
fællesture, events, foredrag, omsorg, gældsrådgivning, mm.

I dag rummer Fundamentet cirka 90 frivillige, 12 ansatte og 200 borg-
ere i støttende forløb. 


