Pressemeddelelse

30. januar 2014

Fonde går sammen om at støtte sårede soldater
Tre fonde, Helsefonden, Soldaterlegatet og Bevica Fonden, har indgået et
samarbejde om at støtte ’The Danish Wounded Warriors Project’ - et team af
balletdansere fra Den Kongelige Ballet og pilates-instruktører, der arbejder for
at skabe en rehabilitering af hjemvendte skadede soldater.
Samarbejdet om at støtte træningen af veteranerne er opstået i forlængelse af, at de tre fonde for
nylig har fået kontorer dør om dør i Fondenes Hus på Vesterbro. Tilsammen har fondene givet
675.000 kr. til genoptræningsprojektet.
Formålet med ’The Danish Wounded Warriors Project’ er at etablere et internationalt trænings- og
videnscenter for personer med multi-skader i København udstyret med specialiseret pilatesudstyr.
Genoptræningen af hjemvendte soldater med amputationer og lammelser ved hjælp af pilates har
vist sig at være yderst effektiv. Vedholdende specialiseret træning af muskler og kropssystemer
fører til smidighed, bedre balance og øget selvværd gennem en mere kontrolleret måde at bevæge
sig på. Projektets trænings- og videnscenter skal placeres i Copenhagen Pilates Studios lokaler i det
indre København.
Fondssamarbejde
I eftersommeren 2013 besluttede et antal fonde sig for at etablere et kontorfællesskab for fonde.
Formålet var at opnå økonomiske og administrative fordele, men fællesskabet har allerede
samtidig bevirket, at man har fået øjnene op for mulighederne for i fællesskab at støtte projekter,
som den enkelte fond ikke umiddelbart kunne have bragt til gennemførelse alene.
Bestyrelsesformand for Bevica Fonden Torben Svanberg er meget tilfreds med det givtige
fælleskab.
– Jeg er overbevist om, at fondsfællesskabet, der nu tæller i alt otte fonde, vil udvikle sig
yderligere, og at man i den kommende tid vil se et antal fælles projekter blive opfyldt i kraft af det
samarbejde, der nu er etableret på tværs af fondene i Fondenes Hus, siger Torben Svanberg.
Fakta




Helsefondens formål er at støtte forskning, forsøg og udvikling inden for det sociale og
sundhedsmæssige område. Læs mere på www.helsefonden.dk
Soldaterlegatet er en privat fond til støtte for hjemvendte soldater og civile fra
internationale missioner. Læs mere på www.soldaterlegatet.dk
Bevica Fonden arbejder for at sikre, at der til stadighed er økonomisk basis for støtte til
mennesker med bevægelseshandicap. Læs mere www.bevica.dk
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