
Årsmelding Hjelpende Hender 2020 

” 2020 er nok et år de fleste vil se tilbake på med 
tunge tanker, og vi i Hjelpende Hender har følt dette 

tett på. I løpet av 2020 har vi opplevd en stor økning i 
henvendelser både fra familier og enslige. Vi har sett 

at pengestøtten ikke har økt proporsjonalt med 
utgiftene, noe som har ført til tøffe prioriteringer. 

Samtidig har 2020 vært lærerikt og ført mennesker 
tettere sammen. Vi håper å kunne fortsette vårt 

allsidige tilbud også i 2021.”
                                                             Ellen Bakke, Daglig Leder  





Vårt arbeid
Matutdeling er kanskje det 

viktigste vi gjør for å bedre folks
 hverdag. Vi har i 2020 hjulpet   mellom 

170 og 230 mennesker med minst en 
pose mat hver måned. Her får de ferske 
produkter med 2-3 middager og varer til 
andre måltider. Vi får en del mat tildelt 

og handler strategisk på tilbud, noe som 
gjør at utgiften holdes nede. 

Det er her tomt matskap utgiftene går, 
men også lønns- og noe bilutgifter. Vi 
har også matlager som utgjør noe av 

leieutgiftene. 

Utkjøring av møbler og hvitevarer er både 
tungt og tidkrevende, men her ser vi virkelig 
ett stort hull i velferdstilbudet. i 2020 har vi 
anskaffet, kjørt ut og båret inn mer enn 150 
hvitevarer/møbler til vanskeligstilte både
 familier, enslige, rus og psykiatri som av 

ulike grunner sliter økonomisk, med
 transport og ofte fysisk. 

Her går mye av de utgiftene relatert til, men 
også noe lønnskostnader, ettersom de som 
stiller i vær og vind også trenger melk til 

kaffen. 

Varmmat i kirken er en tradisjon vi har hatt 
hver fredag. Det er et tilbud tilsiktet rus og 
psykiatri, men er likevel åpnet for andre. 

Vi har grunnet restriksjoner fra kirken ikke 
kunne hatt dette tilbudet på samme måte 
i store deler av 2020. Vi har derfor variert 

mellom å ha det ute og hatt hjemlevering til 
de som benytter seg av tilbudet til vanlig.

Varmmat tilbudet suppleres med utdeling av 
klær, tørrvarer, hygieneprodukter o.l.
Det er mellom 20 og 40 stykker som
 benytter seg av tilbudet hver fredag. 



       
 Alle trenger å snakke litt i blant og for  
mange handler det ikke om å oppsøke 
profesjonell hjelp. Ofte trenger folk bare 
noen som hører hva de sier og gir sin 
støtte eller kanskje et lite livsråd. 
Hjelpende Hender dedikerer mye tid til 
både uformelle og litt mer formelle 
samtaler mes hensikt å lette på folks 
hverdagsbyrde.
 I 2020 hadde Hjelpende Hender rundt 85 
slike samtaler som tilsvarte rundt 140 
timer både uformelle og formelle 
samtaler.

                
  Å dele ut klær er en del av vår                
kjernevirksomhet og faktisk der det hele 
startet på mange måter. Vi deler ut klær 
til mellom 30 og 50 mennesker
gratis hver måned. Vi tilbyr de som sliter 
mest en pose annenhver måned, 
avhengig av behov. I tillegg tilbyr vi 
rundt 50 mennesker en pose til veldig 
redusert pris hver måned. Dette for å øke 
deres følelse av likeverd og unngå at de 
tar det for gitt, og da tar mindre vare på 
det de får. 
Vi deler i tillegg ut klær til rus hver
 fredag i Lillestrøm kirke. 

     
 De fleste ønsker å feire bursdager, 
 konfirmasjoner, dåp, bryllup og andre 
 store begivenheter. Det er imidlertid dyrt,      
selv med mindre selskap. De vi hjelper har 
sjeldent noe til overs etter at hverdagens 
minste behov er dekket. 
 Vi hjelper kun til med deler av selskapet 
som for eksempel innkjøp av litt mat, pynt 
eller gave. 
Vi har mest fokus på barnebursdager og 
konfirmasjoner, da vi mener dette er viktige 
begivenheter for barn og unge. 
 Vi hjelper til med bidrag til 2-3 bursdager, 
konfirmasjoner, dåp eller liknende hver md. 
Vi leier også ut brudekjoler, dresser og 
selskapskjoler til ball, bryllup og liknende. 
Dette billig eller gratis ut fra behov. 



   Vårt sommertilbud har blitt sterkt 
satset på de siste årene og vi håper 
å kunne styrke dette tilbudet i løpet 
av de neste årene. Det å dra på ferie 
for en barnefamilie koster veldig mye. 
Norge er et dyrt land, hvor det meste 
koster. 
I 2020 sendte vi 10 barnefamilier på 
ferie med mat inkludert og dette ble 
godt mottatt. 
Vi arrangerte i tillegg aktivitetsskole 
med avslutning på Tusenfryd for 25 
heldige barn. 

 
 Vi hadde i 2020 gleden av å tilby 
tacofredag til de vi hjelper med økonomisk     
støtte fra Vinci Foundation. Her bidro vi 
med alt du trenger til den ”norske” tacoen
og litt ekstra kos til fredagskvelden. 
 Vi klarte å gi dette tilbudet til 100 familier 
i løpet av høsten 2020. Disse familiene 
består av alt fra 2 til 8 familiemedlemmer. 
 
 Vinci bidro også med midler til nye og 
 varme sko til personer vi hjelper i 
 rusmiljøet. Her delte vi ut 40 helt nye sko   
rett fra boksen. Noe de færreste av de vi 
hjelper har opplevd på lang, lang tid. 

  
 Julen er ekstra vanskelig tid for de vi 
hjelper. En tid forbundet med vonde   
følelser, store forventninger og 
ensomhet. 
Mye som en følge av den ekstra
 påkjenningen de vi hjelper føler, 
fører det til stor etterspørsel og mye
jobb for oss. 
Vi deler ut julemat og litt ekstra til 
julen i form av en julekasse og en 
pose ferskmat som dekker over 600 
mennesker i julen. Barn og unge fra 
familiene vi hjelper får også en gave 
og en julestrømpe med litt godt.  
Dette utgjorde mer en 300 gaver og 
julestrømper i fjor.  





Hvordan finansieres vårt arbeid?
Bruktbutikken og nettsalget vi gjør herfra, står 
for store deler av vår inntekt. 
Bruktbutikkens lokaler huser også matlager, 
kontorer, klær, møbler, ting og tang som vi 
deler ut til de vi hjelper. 
Bruktbutikken har en flerbruksfunksjon:  
bidrar til gjenbruk, dekker inn utgifter, gir folk 
arbeidstrening og sosial trening. 
Bruktbutikken har som formål å dekke inn 
utgiftene direkte forbundet med driften, 
i tillegg leie og lønn som brukes i forbindelse 
med andre aktiviteter. 

Støtte og konkurranser
Hjelpende Hender har mange gode støttespillere som vi har listet

på siste side. Som en liten organisasjon som driver relativt stort så er 
det utrolig viktig å ha gode støttespillere fra næringslivet, stiftelser og 
andre organisasjoner. Rundt 25% av sponsorinntekt posten kommer 

fra denne gruppen. 

Støtte fra privatperson gjennom blant annet tomt matskap utgjør 
10 % av posten for sponsorinntekter. 

Vi følger årvåkent med på alt vi kan søke om for å få inn litt ekstra 
midler. Vi deltar på det meste som er av 

søknads- og konkurransebaserte tilskuddordninger til prosjekter og 
liknende. Dette utgjør store inntekter for oss, men er også noe som

varierer fra år til år. I 2020 utgjorde denne kategorien rundt 70% av 
sponsorinntekter. 

Kommunale og statlige ordninger
Lillestrøm kommune støtter Hjelpende Hender med 200 000kr i året, 

det resterende beløp på offentlige tilskudd posten kommer fra 
lønnstilskudd for ansatte som har vært varig arbeidsledig. 

Moteshow, loddsalg og loppemarked er noe 
vi vanligvis har hatt gode inntekter på. 
Korona har gjort dette mye vanskeligere og 
det meste av inntekter her har falt bort i år. 
Planlagte moteshow i desember, 
loppemarked i April og September, samt 
loddsalg ved flere anledninger inkludert 
byfesten ble kansellert og førte til en stort 
bortfall i inntekt. 



Årsregnskap 2020
 Inntekter
 
 Salgsinntekter                                                                          1 513 143  
 Sponsorinntekter                                                                        834 546
 Offentlige tilskudd                                                                      261 333
 TOT inntekter                                                                    2 609 022

 Lønns- og personal 
  
  Lønnsutgiter                                                                            1 082 363                           
  Yrkesskadeforsikring                                                                     2 339                             
  Medisinsk ordning                                                                          1 528 
  Gaver til ansatte/frivillige                                                             5 500
  Kurs og møter/kompetanseutvikling                                            7 476
  Annen personalkost                                                                          505

 Driftskostnader 
 
  Lokaler                                                                                       685 358
  Bil og transport                                                                           60 430 
  Innleid hjelp                                                                              103 819
  Kontor                                                                                          31 689
  Driftsmateriell                                                                             27 644
  Datasystmer og telefoni                                                             24 609
  Verktøy og maskiner                                                                  13 196
  Inventar                                                                                      13 331

  Avskrivninger                                                                              29 583
  Gebyrer                                                                                        27 268
  
   Tomt Matskap                                                                           178 920
   Gaver til utdeling                                                                        89 930
   Bidrag til tilstellninger                                                               98 392

   Annen kostnad                                                                              3 365

  TOT utgifter                                                              2 487 245                                                                                 

 Finansinntekter                                                                      6 746

 Resultat                                                  128 523 



Fremtiden

Oppfølging av mennesker 
som faller som ikke blir 

plukket opp av systemet.

Hytte!

Sterkere 
tilstedeværelse 

Flere ferietilbud for 
vanskeligstilte barnefamilier.

Jobbe mot kommunen 
og det offentlige for å 
få de til å ta en større 

del av ansvaret. 

Jobbe mot støtte fra 
næringslivet og 

styrke samarbeid 
mellom næringsliv og 
Hjelpende Hender på 

Romerike.

Rekruttere flere 
frivillge som kan bidra 
til å styrke Hjelpende 
Hender sin posisjon. 



 Vi har hatt enormt mange støttespillere i året 2020. Mange 
privatpersoner, bedrifter, bedrifter gjennom nominasjonspriser og

 andre organisasjoner. 
Ekstra stor takk til:  

 - Byggpartner AS v/ Terje Aas

 - ADK RØR AS 

 - Strømmen Sparebank 

 - HK Skilt 

 - Olavsgaard Hotell 

 - Haugens Bilrep og Service AS

 - Sagdalen Rotary 
 - Lillestrøm Rotary 

 - Civitan klubb Ullensaker Siv 

 - Skjetten og Strømmen        
Sanitetsforening, Rælingen 
Sanitetsforening, Frogner 
Sanitetsforening

 - Lørenskog Hagesenter 

 - Lions klubb Lillestrøm 

 - E6 Eiendom 

 - Nordox Stiftelsen 

 - Vinci Foundation 

 - Scala Eiendom 

 - Specsavers 

www.bpartneras.no

www.adkror.no

www.strommensparebank.no

www.hkskilt.no

www.olavsgaard.no

www.sjekkpunkt.no/bilverksted/
haugensbilrep

www.sagdalen.rotary.no
www.lillestrom.rotary.no

www.civitan.no 

www.sanitetskvinnene.no

www.

www.lillestrom.lions.no

www.e6e.no

www.industrienergi.no

www.vincinordicfoundation.com 

www.scalaeiendom.no 

www.specsavers.no
Vil også rette en stor takk til Strømmen Helse og velferdsentral, 
Skjetten dur og mol, de ansatte ved skadeavdelingen på Møller Hvam, 
elevene ved 6 klasse på Vigernes og alle som støtter oss via tomt 
matskap, grasrotandel, fluggerandel og gode ord.  
Vi ønsker også takke alle som nominerer oss til konkurranser. 


