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 Ældre Sagen, Løgstør Afdeling
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)
Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

110 62 54 080 62 54 08
10 62 54 08

1. Juleaften
2. Spis sammen aften, søndags matiné
3. Grillaften

Kontaktperson:

Per Baymler Nilsson

E-mail:

nilsson@b-nilsson.com

Telefon nummer:

20600600

Projektbeskrivelse
Målgruppe
1.
Ensomme ældre mennesker, der ikke har nære familierelationer eller hvor familien
bor langt væk. Det kan også være ældre der bare har brug for en rolig juleaften
sammen med andre ligestillede.
2 og 3.
Fortrinsvis personer der bor alene eller har svært ved at få nye bekendtskaber.
Idégrundlag
1.
Ældre ensomme der sidder alene især juleaften. I 2018 var vi 29 der havde en rigtig
hyggelig aften.
I 2019 forventer vi mellem 40 og 50, da der er flere der allerede har henvendt sig om
vi vil holde jul igen i år.
Det er specielt ældre der måske ikke har de store familiemæssige relationer eller ikke
orker al larmen og juleræset med børnebørn og oldebørn på netop denne aften, men
ønsker en stille og rolig aften blandt andre voksne med hjertet på rette sted.
2 og 3.
Det er en kendsgerning, at ensomhed er farligt for helbredet. At mødes om et godt
måltid og samtidig få en god snak med ligestillede og måske få nye bekendtskaber er
godt for helbredet og sjælen.
Det er vi sikker på at spis sammen arrangementer er medvirkende til.
Søndags matinéer er noget folk r glade for, da weekender kan være meget
ensomme.
Indhold
1.
Efter gæsterne er budt velkommen med et glas vin starter aftenen med traditionel
julemad med alt hvad der hører til sådan en aften. Spisningen starter kl. 17,00.
Der synges julesalmer, danses om juletræ og spilles pakkespil.
Der serveres tillige kaffe/the, julegodter og småkager.
Er der behov for transport klares dette også.
2 og 3.
Alle bliver personligt budt velkommen og hjulpet med at finde en plads ved bordet.
Frivillige serverer mad ed efterfølgende kaffe.
Der vil være musikalsk underholdning, hvor der synges kendte sange, som der kan
synges med på. Også her tilbydes der hjælp til transport, såfremt behovet er der.

Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
1.
I 2019 forventes det, at der kommer 40-50, alle fra Vesthimmerland
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2.
50-100 og alle fra Vesthimmerland
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
1.
8-10
2 og 3.
10-15
Hvilket beløb søges der om?
Kr. 10.000,00
Budget
Eksempelvis:
Information og annoncering

1. 3000
2. 3000

Udgift til undervisning, foredrag, kurser o. lign.

Kr. 3000
Underholdning

Administration (telefon, porto m.v.)

1. 1000
2. 1000

Befordring

1. 1000
2. 1000

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr. 0

Andet

1. 3000
2. 2500

I alt

1. 8000
2. 10500

Modtages der støtte fra andre til samme projekt, gruppe, aktivitet mv.?
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nej
Hvis ja –
Hvor fra?
Supplerende oplysninger:

Dato: ______________ Underskrift: ______________________________________
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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