FONDENES
HUS
Et inspirerende bofællesskab for fonde med
et samfundsgavnligt sigte

Syv forskellige fonde med hver deres samfundsgavnlige virke har i december 2012 besluttet sig
for at flytte under samme tag i 2013.
Formålet med det nye bofællesskab er tredelt:
1. At kunne trække på hinandens kompetencer og erfaringer ved uddelinger og gennemførsel
af almennyttige projekter og donationer. Selvom fondene har forskellige formål, vil de enkelte
fonde kunne drage stor nytte af den inspiration, der kan hentes fra andre fondes arbejde.
2. At tiltrække flere fonde til et bofællesskab, hvor der er åbenhed og transparens over for
omverden, og hvor den enkelte fond kan udnytte synergierne ved at bo sammen med andre
fonde, uden at give køb på den enkelte fonds selvstændighed. Det er ideen, at Fondenes Hus skal
kunne huse mange forskellige typer af fonde, store som små, og at der netop i forskelligheden
er en særlig mulighed for gensidig inspiration og samarbejdsmuligheder.
3. At skabe rammerne for potentielt at kunne spare omkostninger ved at dele fællesarealer
og servicefunktioner, som eksempelvis reception, mødelokaler, it, administration og andre
faciliteter.
Fondenes Hus vil i kraft af de forskellige initiativer, der tages af de enkelte fonde, blive et centrum
for interessenter fra mange forskellige områder af samfundet og således blive besøgt af en
mangfoldighed af personer.
Det nye domicil for Fondenes Hus ligger på Otto Mønsteds Gade 3-5 kun 300 m fra Københavns
Hovedbanegård. Det samlede areal er på 3500 m², hvor de syv fonde i alt tegner sig for ca. 2500
m², hvilket betyder, at der fortsat er plads til flere fonde. Ejendommen er under istandsættelse og
forventes at stå klar til indflytning i løbet af efteråret 2013.
De syv samarbejdende fonde er: Otto Mønsteds Fond, BØRNEfonden, Bikubenfonden, Helsefonden,
Vanførefonden, Ensomme Gamles Værn og Bevica Fonden.

Ensomme Gamles Værn støtter humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning i ensomhed
og fællesskaber blandt socialt og økonomisk dårligt stillede gamle mennesker. Fonden støtter
også udviklingsprojekter og sociale formål samt organiserer ferieophold, og EGVs Legatfond
uddeler midler til syge, fattige og ensomme gamle. Arbejdet er baseret på arv, gaver og afkast.

Bikubenfondens primære formål er at støtte og udvikle projekter af høj kvalitet inden for dansk
kulturliv og socialt arbejde. Fonden står bag prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets
Priser og Bikubenfondens Museumspriser. Som et led i visionen om at være aktivt engageret
i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge
Bjerge på Fyn. Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag
og er i dag en uafhængig fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for
samfundet.

BØRNEfonden er en uafhængig udviklingsorganisation baseret på sponsorater og
virksomhedssamarbejde. Sammen hjælper vi flere end 70.000 børn og unge med at skabe deres
egen fremtid i nogle af verdens fattigste lande.

Otto Mønsteds Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen indenfor Danmarks
Handel og Industri, med særligt fokus på uddannelsesområdet. Otto Mønsted A/S er
et investeringsselskab, der gennem afkastet fra direkte og indirekte investeringer i bl.a.
virksomheder og værdipapirer forstærker det økonomiske fundament for Otto Mønsted
Fondens aktiviteter.

Vanførefondens formål er at yde støtte uden for de områder, hvor der ydes støtte af det offentlige, til fysisk handicappede, herunder til revalidering, forbedring af boligforhold, lettelse af transport, adgang til oplevelser (ferie, natur, kultur, idræt og deltagelse i samfundslivet), børne- og
ungdomsarbejde samt oplysning om handicappedes problemer og løsningsmuligheder herpå.

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at medvirke til at give mennesker
med bevægelseshandicap størst mulig selvstændighed og uafhængighed. Dette opnås bl.a.
gennem tilgængelighedstiltag. Bevica Fonden sikrer gennem aktiv formuepleje, at der til
stadighed er økonomisk basis for dette. I samarbejde med hospitaler og universiteter engagerer
Bevica Fonden sig herudover i lægeligt forsknings- og udviklingsarbejde med særlig fokus på
bevægeapparatet.

Helsefondens formål er at støtte forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og
sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer indenfor
området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov.
Målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den enkelte borger.

