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Pressemeddelelse
Ny fond vil gentænke sociale indsatser
med data og effektmåling
Lind Foundation er en ny almennyttig fond stiftet af Henrik Lind.
Fonden vil sætte aftryk på socialområdet ved brug af data og
effektmåling til at undersøge og dokumentere indsatsers sociale
og samfundsmæssige værdi for at understøtte og udbrede det, der
virker – både i Danmark og internationalt.
Mange mennesker står i dag uden for det danske arbejdsmarked,
depression er rangeret som den tredje største globale udfordring af sygdomme og på verdensplan er mere end 22% af alle unge mellem 15-24 år
hverken i job eller uddannelse.
Med ambitionen om at uddele et væsentligt millionbeløb årligt, vil Lind
Foundation gentænke sociale indsatser og påvise samt udbrede de
indsatser, der virker, ved brug af data og effektmåling. Fonden er en ny
almennyttig fond stiftet af Henrik Lind.
“Vi tror på, at alle mennesker har et potentiale uanset forskelle og
udgangspunkt, og at der kan skabes bedre varige forandringer og
levevilkår for socialt sårbare og udsatte. I fonden er vi nysgerrige på
at undersøge, afprøve og påvise, hvad der virker i sociale indsatser og
hvordan pengene på socialområdet kan bruges bedst muligt. Så vi kan
understøtte og udbrede det, der virker,” siger Henrik Lind, stifter af og
bestyrelsesformand for Lind Foundation.
I 10 år har Henriks Linds investeringsselskab, Lind Invest, støttet og samarbejdet med sociale organisationer og projekter, hvor der er doneret
godt 18 millioner kroner.
Tilgangen og de støttede organisationer og projekter vil fremover blive
varetaget i Lind Foundation. Ambitionerne er endnu større og en ny strategi
sætter retningen fremadrettet med fokus på uddannelse, beskæftigelse,
mental trivsel, hjemløshed og bedre levevilkår. Både i Danmark og
internationalt.
Blandt fondens fem bestyrelsesmedlemmer er professor i økonomi og
tidligere overvismand, Michael Svarer, der bidrager med sin dybdegående viden om arbejdsmarkeds- og socialpolitik og evidensbaserede
tilgang.
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“Fonden tjener både et relevant og vigtigt formål. Jeg er særligt optaget
af den mere akademiske tilgang i fonden, hvor data og effektmålingsmetoder bruges til at undersøge, hvad der skaber størst mulig værdi for
de grupper, som fondens donationer hjælper,” siger Michael Svarer.
Dokumentation, data og effektmåling er omdrejningspunktet i fonden til
at udvælge, udvikle og påvise indsatser, der virker – og til at måle både
de samfundsmæssige samt sociale forbedringer, som sociale organisationer og medudviklede projekter skaber. Hvor varige sociale forandringer
skal skabes i samarbejder med organisationer, fonde, kommuner og
sociale aktører.
“Vi vil finde og udvælge organisationer og projekter, der ligger inden for
vores tilgang og strategi, gennem god dialog og effektmåling af deres
indsats, så vi sammen kan opnå formålet med at skabe varige forandringer. Dermed har vi ikke fastsat et mål for de årlige uddelinger, men vi har
en klar ambition om et væsentligt millionbeløb årligt over tid i tråd med
uddelinger til flere organisationer, projekter, og langvarige samarbejder,”
siger Henrik Lind.
Fondens stiftelse er under behandling ved Civilstyrelsen og fundatsen
vil fremgå på fondens hjemmeside, når godkendt.
For yderligere information: Kontakt gitte.thordahl@lindfoundation.com
eller telefon: 51253411

Om Lind Foundation
Stiftet af Henrik Lind via holdingselskabet Lind Invest
i juni 2022
Hovedkontor i Aarhus
Henrik Lind er stifter og ejer af investeringsselskabet
Lind Invest – et single-family office med en egenkapital
på 8,6 mia. kr.
Lind Foundation samarbejder med 9 forskellige organisationer og projekter
Fokusområderne er: Uddannelse, beskæftigelse, mental
trivsel, hjemløshed og bedre levevilkår
Fonden ledes af en fondsdirektør, Jens Bruun, og et
mindre sekretariat
Fondens bestyrelse består af fem medlemmer, hvor
Henrik Lind er formand
Fonden er stiftet med en bunden kapital på 100 mio. kr.
Forventet uddelingsramme er på væsentlige millionbeløb
stigende over tid
Se mere på: lindfoundation.com

