


Idégrundlag
Sankt Vincent Gruppernes (SVG) 
hjælpearbejde er inspireret af den
franske katolske præst Vincent de
Paul (1581-1660), der kom fra fattige 
kår. Han viede sit liv til at lindre
nøden blandt de dårligst stillede i
samfundet.

SVGs formål:
• at støtte humanitært hjælpear-

bejde til fordel for fattige, pri-
mært i udviklingslande 
 

• at informere gavegiverne om de 
aktuelle projekter, så gavegiver-
ne får større indsigt i levevilkå-
rene for de mennesker organisa-
tionen vælger at støtte

 
• at sikre kontinuiteten i organisa-

tionens arbejde ved at udbygge 
og vedligeholde dens kontaktnet 
på modtagersiden i udviklings-
landene samt på gavegiversiden 
i Danmark

SVGs projekter
• SVG støtter følgende målgrup-

per: Børn og unge, handicappe-
de, ældre og familier

 
• SVGs økonomiske støtte skal i 

videst muligt omfang ydes i 
form af hjælp til selvhjælp

 
• Projekter godkendes på bag-

grund af en skriftlig ansøgning 
med beskrivelse af ansøgerens 
organisation, mission, vision 
samt historiske baggrund

 
• Der udarbejdes kontrakt med 

alle godkendte projekter

Hvem er vi?

Katolsk organisation

Sankt Vincent Grupperne (SVG) er en katolsk
humanitær hjælpeorganisation, som har 
eksisteret i siden 1949. 

Vi benytter os af dette netværk til at sikre, at 
vore projekter er gode og at støtten vi giver 
på vegne af bidragsyderne anvendes efter 
formålet.

Vi har som kristne en særlig forpligtelse
til at hjælpe vore medmennesker, så vor tro 
kommer synligt til udtryk.

SVG støtter uanset race, tro, køn eller natio-
nalitet.
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Brev fra projektsted

Kære Melissa Loldrup, Sankt Vincent Grupperne 
Vi har haft meget travlt i de seneste uger.
Nedenfor får I en kort omtale af vores dagplejecenter:

Vi har stadig 60 børn på vores dagplejecenter. Jeres 
donation går især til mad til de fattige børn hos os. De 
får stadig tre gratis måltider om dagen. 

Om eftermiddagen hjælper vi børnene med at 
lave deres lektier, så de får et tættere forhold til deres 
familier. For at kunne gøre dette, har vi ansat en 
deltidspsykolog og fuldtidslærere ved vort dagpleje-
center. Børnene kommer til os efter skoletid. Foruden 
at hjælpe dem med deres lektier, prøver vi at opdrage 
dem i viden og opførsel. Enkelt udtrykt prøver vi at 
socialisere dem. 

Udover at hjælpe børnene støtter vi også foræld-

rene. Sidste år indkvarterede vi også fire fattige romafamilier. Vi 
kunne ikke gøre dette uden jeres økonomiske hjælp, fordi jeres 
penge også er gået til mad til vores børn.

Om sommeren arrangerer vi to sommer lejre – én i Gödölló 
og én i Zsámbék. På den måde har vi været i stand til at arrangere 
sommerlejre til omkring 100 børn, som ikke ville have haft organi-
seret sommerprogrammer uden vores hjælp.

Hele sommeren har vi givet gratis frokost til 60 børn. Dette in-
debar, at 60 familier blev ’overvåget’ hele sommeren. Når de havde 
problemer, besøgte vi dem i deres hjem. 

Vi vil derfor takke alle vore velgørere, som har hjulpet mede 
vores projekt og fattige børn i nød. 

Må Herren velsigne jer alle. 
Sr. Katalin Agnes Juhász O. Praem.   
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Sr. Katalin skriver i et brev, om hvad 
den støtte, præmonstratensersøstrene 
får, bliver brugt til – nemlig at hjælpe 
fattige romabørn i Ungarn.
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17 projekter i 10 forskellige lande
Sankt Vincent Grupperne (SVG) har i januar 2019 i alt 17 
projekter kørende i 10 forskellige lande. De er fordelt med 
tre i Sydamerika (Peru, Brasilien og Venezuela), to i Melle-
mamerika (Haiti), seks i Afrika (Congo, Uganda, Sydsudan, 
Sydafrika og Kenya), fem i Asien (Vietnam og Indien) og et 
enkelt i Europa (Ungarn).

Alle bidragsmodtagere indgår 2-3 årige kontrakter. For-
målet med det er at få formaliseret samarbejdet. SVG forplig-
ter sig herefter til et årligt beløb, som udbetales hvert kvartal 
i kontraktperioden. Kontrakten kan herefter forlænges ved 
fornyet ansøgning.

Hermed sikres projektets målgruppe f.eks. med mad, medi-
cin eller skolegang. Bidragsmodtagerne skal til gengæld sørge 
for, at pengene bruges til formålet og holde løbende kontakt 
med SVG både i form af rapporter og fotos.

En af kontrakterne, er med Sydafrika, hvor vi i mange år har 
støtter et rehabiliteringscenter for handicappede. I april 2018 
indgik vi en 3-årig kontrakt om en støtte på kr. 40.000 pr. år. 
Støtten går til maskiner, materialer og aflønning af instruktø-
rer på deres handicapværksted .

Vores hjælp går til mindre projekter, som ofte glemmes af andre organisationer
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Vores hjælp går til mindre projekter, som ofte glemmes af andre organisationer

Ca. 300 patienter om ugen får hjælp fra vores projekt i 
Khanh Vinh highland District, Vietnam. Brother Benedict 
Le Huy My (Fransiscaner), der er ansvarlig oplyser, at de 
lever blandt mindretallene i 17 landsbyer. Befolkningen er 
omkring 20.000.

Der er mange udfordringer bl.a. fordi kendskabet til fore-
byggelse af sygdom er meget lav hos befolkningen og at 
vandforsyningen er inficeret. SVG støtter projektet med 
penge til medicin.

Vietnam
CHILD er et projekt for gadebørn i Nairobi, Kenya.
CHILD’s mission er at rehabilitere gadebørn i samarbejde 
med deres forældre / værge og myndighederne. Dette gøres 
ved at tage dem til centeret, gøre dem stoffri, brødføde dem, 
opdrage dem, tage sig af deres helbredsproblemer og give 
dem forskellige kurser for at få kompetencer.
SVG støtter (med stor hjælp fra danske fonde) omkostninger 
til bl.a. medicin, mad, skolen(bøger, uniformer, afgifter), 
erhvervsuddannelse og lønninger.

Kenya
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• SVG blev grundlagt i april 1959 af medlemmer i menig-
heden og daværende sognepræst i Birkerød/Hørsholm 
og er inspireret af Lazaristernes grundlægger Vincent de 
Paul (1581-1660) 

• Vi har pt. 17 projekter, hvoraf størstedelen vedrører 
hjælp til skolegang og uddannelse for fattige, forældre-
løse børn og handicappede børn. 

• Vi udbetaler årligt ca. 1. million kr. i støtte til projekterne.

• Bidragydere er privatpersoner, menigheder og ordener, 
fonde, kulturstyrelsen 

• Projekter støttes typisk med 40.000 kr. pr. år. Støtten 
udbetales kvartalsvis. 

• Der ydes normalt langvarig støtte til projekter 

• De sidste par år har vi også givet ad hoc støtte, når der 
opstår specielle behov. 

• Bidragydernes støtte går ubeskåret til projekterne

• Man kan øremærke sin støtte til et bestemt projekt

• Bestyrelsens og lokalgruppernes arbejde er ulønnet 

• Bidrag til SVG er fradragsberettiget. Arv kan gives uden 
afgift

Fakta om Sankt Vincent Grupperne



Medlemsskab
Som godkendt ’velgørende forening’ skal vi have 300 kon-
tingentbetalende medlemmer for at vore medlemmer kan få 
skattefradrag. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du tegner 
et medlemskab.

Skolegang for 2 kr. 
Organi-
sation
– Årsmødet er SVG’s højeste     
   myndighed og afholdes hvert    
   år i maj måned.
– Sankt Vincent Gruppernes   
   daglige arbejde varetages af    
   en bestyrelse og to supplean- 
   ter på i alt ni personer. 
– SVG har repræsentanter og   
   lokalgrupper i flere menig 
   heder
– Bestyrelsens arbejde er   
   formaliseret i forretnings   
   gange  og instruktioner. Vi  
   arbejder ud fra rullende  
   3-års handlingsplaner

70 børn i den nordøstindiske delstat Manipur har gennem 
regelmæssige donationer fået mulighed for at komme i skole 
– nogle af dem for første gang, andre kunne fortsætte den 
skolegang, de påbegyndte fem år forinden. 

Sankt Vincent Grupperne har i december 2017 tegnet kon-
trakt med Diocesan Social Service Society (DSSS) Imphal, 
som tilhører det katolske ærkebispedømme i Manipur. DSSS 
er ærkebispedømmets udviklingsorganisation. Kontrakt-
beløbet er 135.000 kr. svarende til 45.000 kr. om året i tre år. 
Det betyder, at hver af de 70 elever kan komme i skole og få 
undervisning for kun 2 kr. om dagen. 

Programmet gennemføres i seks landsbyer i delstatens 
bjergområder. I landsbyerne lever stammebefolkningerne af 
svedjelandbrug, som vi i Danmark havde for 1700 år siden. 
Skolegang er en meget fjern drøm for børnene. 
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Sådan kan  
du hjælpe

– Bliv bidragyder
– Bliv medlem
– Bliv repræsentant for SVG
– Bliv Erhvervssponsor
– Testamentering af arv

Bidrag og medlems- 
kontingent kan indbetales på  
Reg nr. 3667 
Konto nr. 1097164.
Mobile Pay 19379

Beløbet du sender er fra-
dragsberettiget iflg- lignings-
lovens § 8a. I 2019 kan beløb 
op til 16.300 kr. fradrages i 
skatten.

Vi opfordrer faste bidragyde-
re til at tilmelde sig PBS. Se 
formular i vore pjecer eller 
på hjemmesiden.

Bestyrelse
Poul Skallerup
(Formand)
Sortemosen 60
3450 Allerød
Tlf 42 32 37 68

Stig Gelslev(Kasserer)

Melissa Loldrup
Knud Kluge
Hildegard Doods SCJ
Bo Johansson
Per Skallerup

Suppleanter
Birgitte le Fevre
Erik Bubandt

www.vincentgrupperne.dk
www.facebook.com/ 
SanktVincentGrupperne 

E-mail: kontakt@vincentgrupperne.dk 
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