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@vest himmerland.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 navn:
(jævnfør cvr-nummer)

Lokalforeningen Nordjylland ( de
strubeløse )

Cvr-nummer: (anvendes ved evt. udbetaling
af tilskud)

30392590

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Sommerudflugt

Kontaktperson:

Steen Møller

E-mail:

Steen-m@nordfiber.dk

Telefon nummer:

21476411

Projektbeskrivelse
Målgruppe

De Laryngectomerede ( de strubeløse ), Tracheostomerede og Mundhuleopererede.
Deres sygdom skyltes ofte en kræftlidelse hvor de mister evnen til at tale normal på
grund af struben
fjernes.

Idégrundlag
Være sammen med ligesindede og deres pårørende da det viser sig at være af stor
betydning i hverdagen.

Indhold
Sommerudflugt som i år går til Viborg hvor vi skal på byvandring i den indre by,
besøge domkirken, en sejltur på søerne og se Brunhåbs gamle papfabrik.

Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
25 til 27 hvoraf 4-6 er fra Vesthimmerlands kommune

Hvor mange frivillige er tilknyttet?
5-6 personer
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Hvilket beløb søges der om?
5000,Budget
Eksempelvis:
Information og annoncering

Kr.

Udgift til undervisning, foredrag, kurser o. lign.

Kr. 3000,-

Administration (telefon, porto m.v.)

Kr.700,-

Befordring

Kr.

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr.

Andet

Kr.30.000,-

I alt

Kr.33700,-

Andet er blandt andet: sommerudflugt hvor vi lejer handicap bus og
indgangsbilleter med mere ( se regnskab )

Modtages der støtte fra andre til samme projekt, gruppe, aktivitet mv.?
Ja

Nej

Hvis ja – hvor meget? Omkring 15000,Hvor fra? Andre kommuner og et enkelt pengeindstitut
Supplerende oplysninger:

Dato: ___1-2-2019 Underskrift: ___Steen Møller_____
Underskrift er ikke nødvendigt ved elektronisk indsendelse - udfyld skemaet, gem på
computeren og indsend via mail til maf@vesthimmerland.dk
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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.

4

