Donationer
August Ludvig Hartwalls stiftelse bistår årligen ideella organisationer som verkar för familjer och personer som av sociala, medicinska,
åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp, samt för att främja en ren natur. Ändamålen stöds främst i Finland, men kan
även stödas globalt.
Stiftelsen är Hartwall-släktens kanal för att bistå och stöda samhället. Stiftelsens styrelse har beslut att stiftelsen strävar till att delta som
långsiktig finansiär i projekt så att man kan se arbetets resultat och nytta på sikt. Av den här orsaken har stiftelsen ingen särskild
ansökningsprocess för donationer och donerar inte för tillfället åt privatpersoner.
Vi är alltid intresserade av nya initiativ, och därför får man gärna maila oss uppgifter om diverse projekt, info@alhartwallsstiftelse.fi

Donationer 2020
August Ludvig Hartwalls stiftelse donerade 2020 totalt 187 440€. Stiftelsen hade till sitt förfogande 100 000€ av stiftelsens ”egna pengar” och
resten, 87 440€, var medel som donerats till stiftelsen för specifika ändamål.
Stiftelsen har två stora treåriga projekt på gång. Dessa görs i samarbete med andra stiftelser och familjer. Det första projektets mål är att
utveckla HelsingforsMissions ungdomsarbete. Detta görs tillsammans med Eva Ahlströms stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse,
familjeföretagen Berner och Veikko Laine Ab.
Det andra projektet BF& HAPPY görs tillsammans med familjerna Ahlström, Berner, Fazer och Paulig. Det är ett Unicef-projekt för att minska
mödra- och barndödligheten i Rwanda.
Inom natur har stiftelsen två nya samarbetspartners. Martha förbundet startade 2020 en treårig kampanj, Östersjö 2.0, för att öka
allmänhetens medvetenhet om Östersjöns tillstånd, samt bidra till ett renare och plast friare hav. Den andra nya samarbetspartnern är
Stiftelsen för naturarvet. Stiftelsens syfte är att skydda naturen i Finland, främst gammal skog.
År 2020 blev exceptionellt p.g.a. Covid-19 pandemin och många, både barn och äldre, fick det svårt. Stiftelsen donerade 58 440€ via olika
samarbetspartners för stöd till behövande inom Finland.

Av donationerna 2020 gick 55% till kategorin familjer och personer i behov av hjälp, 14% till främjande av ren miljö och 31% till inhemska
krisdonationer (Covid-19). Donationerna fördelade sig år 2020 till Finland 79% och Globalt 21%.
Nedan en tabell över donationerna, med att klicka på de olika donationerna öppnas mera information

ALH donerat 2020
Understöd till familjer och personer i behov av hjälp
BF&HAPPY/Unicef
HelsingforsMission-projekt för unga
Kolari komun
Främjandet av ren miljö
Martha förbundet, Östersjö 2.0

Belopp

Ändamål

40 000,00 € Minska mödra- och barndödligheten i Rwanda
60 000,00 € Utvecklande av HM Ungdomsarbete
3 000,00 € Julklappar åt 60 barn

Stiftelsen för naturarvet sr

20 000,00 € Öka allmänhetens medvetenhet om
Östersjöns tillstånd, bidra till ett renare och plastfriare hav
6 000,00 € Skydda gamla skogar

Krisdonation
HelsingforsMission
Venner "Jokaiselle lapselle lounas"
Förbundet för mödra- och skyddshem
Hope ry
SOS-Barnbyarna

16 000,00 €
19 440,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €

Totalt

187 440,00 €

Utveckla arbetet vid coronakrisen
216 matkassar till behövande familjer
Sommaraktiviteter för deras kundfamiljer
"Toivon päivä"-kampanjen
Apuu-chat för 7-12 år barn

