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Gode boligforhold er afgørende for, at en familie kan trives. Forælder Fonden møder dagligt 

enlige forældre uden egen bolig og dermed uden mulighed for at skabe en værdig og tryg 

tilværelse for sig selv og børnene. Fremtiden for disse forældre og deres børn er usikker, og 

risikoen for at de aldrig finder fodfæste i samfundet er stor. 

I Forælder Fonden ved vi, at en bolig med adgang til støtte, rådgivning og fællesskab er den 

nødvendige start for at vende en skrøbelig livssituation og hjælpe enlige forældre og deres børn 

på vej. 

 

Forælder Fonden blev stiftet i 1966 af journalist og ildsjæl Lis Møller under navnet Boligfonden 

for enlige mødre som en organisation, der kæmpede for enlige mødre og deres børn. I dag 

hjælper Forælder Fonden både enlige mødre og fædre, men kampen for at sikre de enlige 

forældre en bolig er den samme. 

 

Vores hjælp er til enlige forældre, der er uden bolig og befinder sig i en livskrise, hvor de har 

brug for hjælp. Den enlige forælder vil typisk mangle netværk og kan herudover være midt i et 

belastende brud, have en skrøbelig økonomi og være uden uddannelse eller job.    

I Forælder Fonden hjælper vi enlige forældre med at finde en bolig. Det kan være i en af vores 

egne boliger eller en bolig hos andre.   

 

Boligen kan ikke stå alene. I Forælder Fonden er et tilbud om en bolig kombineret med tilbud om 

socialfaglig rådgivning, kontakt til frivillige og et tilbud om fællesskab. Vi understøtter forældre, 

som vil uddanne sig. Et tilbud om en plads i vores kollegieboliger er også et tilbud om fællesskab 

med andre uddannelsessøgende og deres børn. Forælder Fonden følger og støtter familien på 

dens vej ud i samfundet. Vi ved, at den enlige forsørger med den rette støtte kan finde sin vej 

gennem livet for sig selv og sine børn.  

 

Forælder Fonden træder til, hvor det offentlige Danmark ikke kan tilbyde mere. 

I Forælder Fonden vil vi skabe stærke forældre. Det er vores ambition, at når den enlige 

forsørger forlader Forælder Fonden for at flytte i egen bolig, har forælderen så meget styrke og 

selvtillid, at den enlige forælder kan skabe en tilværelse for sig selv og sine børn. Stærke 

forældre er gode rollemodeller.    

  

Forælder Fondens mission 

Det er Forælder Fondens mission af skabe stærke forældre 

Forælder Fondens løfte 

Vi tilbyder boliger med hjælp til selvhjælp  
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