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Donationer 2015
Stiftelsen har beslutat att år 2015 dela upp sina donationer i tre teman ”Understöd till familjer
och personer i behov av hjälp”, ”Främjandet av ren miljö” och ”Krisdonationer”. Allt som allt
delade stiftelsen ut 112 008,30 € som donationer år 2015, 46 % till ”understöd till familjer
och personer i behov av hjälp”, 31 % till ”Främjandet av ren miljö” och 22% till
”Krisdonationer”.

Understöd till familjer och personer i behov av hjälp

Rädda barnen
Rädda Barnen grundades 1922 av republikens presidents hustru, Ester Ståhlberg, som då
började leta fram fosterhem till barn som blivit föräldralösa i medborgarkriget. Ester
Ståhlberg formulerade organisationens valspråk "Varje barn har rätt att växa upp i ett gott
hem".

I dag arbetar Rädda Barnen fortfarande för utsatta barns rättigheter, i enlighet med FN:s
konvention om barnets rättigheter. Detta görs genom att påverka samhällets attityder mot
barn, genom att främja barns psykiska och fysiska välmående på lång sikt samt genom att
hjälpa katastrof- och krisdrabbade barn i hela världen.

Rädda Barnen är en ideell finländsk medborgarorganisation, som strävar efter att förbättra
hela barnbefolkningens ställning och främja förverkligandet av barnets rättigheter.

ALH styrelse har kommit fram till att stiftelsen bäst kan hjälpa med att stöda förebyggande
åtgärder för barn och ungdomar. Ett av det viktigaste sättet är att stöda någon slags av idrott
för barn i riskzonen. Därför beslöt stiftelsen att donera till Rädda Barnen för deras
stödfamiljsverksamhet, så att 10 barn får en stödfamilj för ett år. Därtill donerar stiftelsen till
Rädda Barnens sportfadderverksamhet, vilket gör att 40 barn kan träffa sin sportfadder
regelbundet under ett års tid.
Läs mera om Rädda barnen stödfamiljsverksamhet och sportfadderverksamhet

Icehearts
Icehearts jobbar för förebyggande barnskyddsarbete med hjälp av lagidrott i skolan och på
fritiden. Icehearts som verksamhetsmodell grundades 1996 i Vanda. Målet för verksamheten
är att vidta förebyggande åtgärder för marginalisering och utanförskap, att utveckla sociala
färdigheter samt att bygga långsiktiga relationer med trygga vuxna, som stöder barnets
uppväxt i dess mest kritiska skeden.

Verksamheten är långsiktig och ger ett professionellt stöd till barnen. Laget som omsorgsfullt
valts ut och byggts ihop, fungerar i 12 år och leds av en utbildad fostrare. Till laget väljs barn
som är i behov av särskilt stöd. Därtill väljs barn som av olika orsaker annars inte skulle
kunna utöva någon idrottsform eller hobby.
Val av barn till laget görs med hjälp av professionella fostrare inom dagvården, Social- och
Hälsovårdsverket och skolans personal. Kärngruppen (ca 8-10 barn) grundas då barnen är 6
år. Laget byggs sedan på med flera barn, när gruppen lärt känna varandra och är mogen för
flera deltagare, gruppen växer till 20-25 barn. Laget är tillsammans i 12 år, tills barnen blir
myndiga.

Idag finns det lag i Vanda, Helsingfors, Esbo, Ulfsby, Tammerfors, Seinäjoki, Åbo, Uleåborg och
Lahtis. Hösten 2015 startade den första svenska gruppen i Esbo, som får fortsättning hösten
2016 av en till svensk grupp. Stiftelsen beslöt att stöda Icehearts fina arbete så att de kan
ordna sommarläger 2016 till Icehearts alla 28 lag och 540 barn.
Läs mera om Icehearts på deras hemsida.

Tyttöjen Talo Helsingfors
Tyttöjen Talo är ett eget samlingsställe för flickor av alla sorters bakgrund, som stöder 10-28
åriga flickor och unga kvinnor. Stället är fysiskt beläget i Berghäll. Stiftelsen har understött
Tyttöjen Talo för deras verksamhet i Helsingfors.
Läs mer om Tyttöjen talo här.

Nya Barnsjukhuset 2017
Nya Barnsjukhusets insamlingsmål är uppnått, och Familjen, Hartwall Capital och ALH
stiftelse har också uppnått sitt mål på 100 000€. I och med detta är ALH stiftelse Nya
Barnsjukhusets hedersdonator. Mehuhetki caféets 2014 och 2015 intäkter donerades till Nya
Barnsjukhuset 2017.
Läs mera om det nya barnsjukhuset på deras hemsida

Främjandet av ren miljö

Familjen Hartwall har i flera år understött John Nurminens stiftelses Östersjöprojekt.
Projektet ”En Ren Östersjö” satsar på att motverka eutrofieringen genom att minska
fosforutsläppen, samt på att förhindra en oljekatastrof i Finska viken genom att i samarbete
med nyckelaktörer inom sjöfarten utveckla det för fartygstrafiken förutseende styrsystem
ENSI.

Det första ”Ett Rent Östersjön”-projektet inleddes 2005 i S:t Petersburg och projektets mål –
en årlig minskning av utsläppen med mer än 1 000 ton fosfor – uppnåddes 2011. Totalt har
fosforbelastningen på Östersjön från S:t Petersburg minskat med 1500 ton (70 %) sedan
2004, vilket motsvarar en minskning på hela 30 procent av fosforbelastningen i Finska viken
(HELCOM). Stiftelsens projekt i S:t Petersburg är ett av de mest framgångsrika
vattenvårdsprojekten som någonsin genomförts i Östersjön med tanke på projektets inverkan
på miljön. Stiftelsen beslöt att stöda John Nurminens stiftelse.
Läs mera om projektet här.

Krisdonationer
Unicefs katastroffonder
Stiftelsen beslöt att donera en större summa till Unicefs katastroffonder detta år då det runt
om i världen finns exceptionellt många kriser och katastrofer. Därtill tog stiftelsen redan
tidigare i år den synen att flyktingkrisen bäst kan hjälpas där flyktingarna kommer ifrån och
på det sättet minska antalet flyktingar som söker sig till Europa. De som är kvar i
flyktinglägren är de som har det allra sämst.
Stiftelsen beslöt att understöda katastroffonderna för Nepal och Syrien, samt Barnens
katastroffond.

