FRIVILLIGRÅDET

ANSØGNINGSSKEMA
Pulje til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler

Ansøgningsfrist: 25. februar 2019
(der uddeles § 18 midler én gang årligt)

Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer, grupper og lignende, der på frivillig basis arbejder inden
for det sociale og sundhedsmæssige område med f.eks. udsatte børn og unge, ældre,
personer med handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper.
Se i øvrigt Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for tildeling af midler
efter Servicelovens § 18 (ændrede retningslinjer fra 2019)
I 2019 arbejdes med indsatsområdet ”Socialt udsatte unge". Ansøgninger der
vurderes indenfor insatsområdet har som udgangspunkt første prioritet.
Ansøgningsskema sendes til:
Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid pr. mail maf@vesthimmerland.dk eller
afleveres i postkassen på Rådhuset eller en af administrationsbygningerne. Husk at
mærke kuverten ”§ 18 ansøgning” (bemærk at det tager flere dage med forsendelse
af fysisk post)

Nedenstående SKAL udfyldes
Foreningens/organisationens Flygtningegruppen Gedsted
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

38 35 92 58

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Syriske flygtningefamilier i Gedsted

Kontaktperson:

Flemming Husum Sønderkær

E-mail:

eogfsoenderkaer@gmail.com

Telefon nummer:

21 31 34 04

Projektbeskrivelse
Målgruppe
Syriske flygtninge i Gedsted (pt. 4 familier, 22 børn og voksne)
Idégrundlag
Hjælpe flygtningene med praktiske forhold og indføre dem i dansk skik og brug samt
danske værdier og traditioner.
Hjælpe med kontakt til og henvendelser fra myndigheder, udlejer, bank, læge o.a.
Hjælpe med at skabe kontakt mellem flygtningene og lokalbefolkningen, bl.a. ved at
inddrage flygtningene i diverse lokale arrangementer og foreningslivet.
Fungere som kontaktpersoner mellem flygtningene og lokalbefolkningen, f.eks. i
tilfælde af misforståelser og/eller problemer omkring flygtningegruppen.
Indhold
Lektiecafè for børn og voksne hver onsdag eftermiddag i Medborgerhuset Torvet.
Hjælp med henvendelser fra myndigheder o.a.
Cafèaften ca. hver 2. uge i Medborgerhuset Torvet.
Udflugter til forskellige typiske danske seværdigheder som f.eks. Legoland, Hjerl
Hede, Verdenskortet, sØnæs i Viborg, Fodboldgolf i Møldrup, Fårup / Djurs
Sommerland, og Zoologisk Have o.l.
Syrisk fællesspisning for lokalbefolkningen.
Hjælp med kørsel til læge, traumecenter m.m.
Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
22 syriske flygtninge bosiddende i Gedsted samt i mindre omfang en familie på 5,
som startede deres danske ophold i Gedsted og senere er flyttet til Aalestrup, plus en
nyligt familiesammenført families, der i den forbindelse flyttede til Hobro. Begge
familier har bevaret en tæt tilknytning til Flygtningegruppen Gedsted.
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
5 meget aktive – i perioder ofte dagligt
Hvilket beløb søges der om?
10.000 kr.
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Budget
Budget for 2019
Diverse fællesture incl. entrè og kørsel i privatbiler
Betaling for brug af service i Medborgerhuset Torvet
Refusion af kørselsudgifter til frivillige
Lejrskoletilskud
”Sport 24” i Gedstedhallen
Turbånd til børn til Byfesten
Vennepunktets julefest
Gebyrer Jutlander Bank
I alt

12.000 kr.
2.000 kr.
1.000 kr.
950 kr.
800 kr.
1.300 kr.
925 kr.
210 kr.
19.185kr.

Pr. 31. 12.2018 var der 3.897,83 kr. på foreningens konto. En planlagt juletur til den
levendegjorte Hjerl Hede måtte desværre aflyses/udskydes bl.a. på grund af dårligt
vejr, så derfor blev pengene ikke brugt. Turen er planlagt til at foregå i løbet af 2019,
evt. sammen med andre ture, så pengene får hurtigt ben at gå på.
Modtages der støtte fra andre til samme projekt, gruppe, aktivitet mv.?
x Ja

Nej

Hvis ja – hvor meget? 5.000 kr.
Hvor fra? Nordeafonden
Supplerende oplysninger:
Interessen for vores tiltag med lektiecafé ebbede stille og roligt ud, da de fleste af
børnene fandt fritidsinteresser sammen med danske børn, især fodbold. Derfor blev
vi enige om at stille caféen i bero og se tiden an. Hvis der viser sig interesse og
behov for det, starter vi den op igen.

Dato: 11. februar 2019 Underskrift: Flemming Husum Sønderkær
Underskrift er ikke nødvendigt ved elektronisk indsendelse - udfyld skemaet, gem på
computeren og indsend via mail til maf@vesthimmerland.dk
BEMÆRK - I kan følge Frivilligrådets arbejde på kommunens Hjemmeside –
www.vesthimmerland.dk/frivilligt socialt arbejde
Her kan I abonnerer på nyheder – således I får direkte besked til jeres mail
når der er nyt omkring, ansøgningsfrister, årsmøde mv.
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