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 Børn og Sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Kommuner
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

30415124

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

”Teenagegruppen” – en samtale gruppe for børn og
unge i sorg.

Kontaktperson:

Anet Ulstrup Sørensen

E-mail:

boernogsorg@outlook.dk

Telefon nummer:
22335530

Projektbeskrivelse
a) Målgruppe
Børn og unge i alderen 10 – 18 år, der har alvorligt syge forældre eller der har mistet
en forældre, eller søskende.
Formålet:
At give de unge mulighed for at mødes med andre i sammen situation.
At de her oplever, at de ikke er alene om at have de forskellige følelser,
og de forbudte følelser som f.eks. vrede eller lettelse.
At det giver håb at se og høre andre er kommet eller er ved at komme
igennem sorgen, at man faktisk godt kan blive glad igen.
b) Idégrundlag
At få de unge godt ud på den anden side af sorgen.
Gruppen mødes hver 14. dag i 3 timer. Det er med udgangspunkt i deres
hverdagsliv, at vi bearbejder sorgen sammen. F.eks. nu hvor konfirmationerne
nærmer sig: skal fars billede stå på bordet? Eller skal mor nævnes i velkomsttalen?
De unge har nekrologer, ting med de har arvet osv.
Vi tager på besøg på de forskellige gravsteder. Vi taler også om alt det der i øvrigt
kan optage en teenager.
Det er vigtigt, at det er et fristed, hvor humoren også har sin plads.
Vi tager på udflugt 2 gange om året. Gensynsdag for tidligere medlemmer afholdes
en gang om året – ligeledes inviteres forældrene en gang årligt, hvor de kan dele
erfaringer osv.
Der tilbydes også besøg i den unges klasse, for at tale med klassekammeraterne og
læren om, hvordan de kan være med til at gøre en positiv forskel for den tabsramte.
c) Indhold
I samværet med de unge lægges der stor vægt på, at de føler sig set, hørt og
anerkendt for det de nu kommer med – at ingen føler sig forkerte!
At der via en accepterende og støttende adfærd kan hjælpe de unge med
at få sat ord på følelserne f.eks. også ved at anbefale at de skriver brev, til den de
har mistet.
Der forsøges at hjælpe dem med at få orden i det kaos, der typisk følger
med, når man bliver ramt på sin eksistens.
At der er opmærksomhed på pejlepunkterne i deres liv – fødselsdag,
forældrenes fødselsdag, dødsdag, konfirmation, mors/fars dag osv.
At der ydmygt forsøges at give dem håbet tilbage om, at det godt kan
lade sig gøre at få et godt og indholdsrigt liv, selvom man har været udsat for den
katastrofe det er, at miste en forældre når man er barn eller ung.
d) Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
Der er pt. 5 unge i gruppen. De er i alderen 10 – 15 år. Alle er fra Vesthimmerlands
Kommune.
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e) Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Der er pt. 6 frivillige tilknyttet.
Hvilket beløb søges der om?
Kr. 30.000,Budget:
Budget for 2019 eftersendes
Eksempelvis:
Information og annoncering

Kr.

Udgift til undervisning, foredrag, kurser o. lign.

Kr.

Administration (telefon, porto m.v.)

Kr.

Befordring

Kr.

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr.

Andet

Kr.

I alt
Kr.
Modtages der støtte fra andre til samme projekt, gruppe, aktivitet mv.?
x

Ja

Nej

Ja, i form af gaver fra forskellige velgørende foreninger og fonde, menighedsråd og
fra de frivillige midler i Jammerbugt Kommune.
Supplerende oplysninger:
Selvom vi nu skriver 2018, er der stadig brug for, at de unge der har mistet, har et
tilbud om at være med i en sorggruppe, idet de unge oplever, at et fåtal taler med
dem om sorgen.
En udtalelse fra en ung der tidligere har været med i gruppen – ”Det BEDSTE ved
gruppen er, at den/I har lært mig at tale om sorgen”.
Dato: 18-01-2019 Underskrift: På Vegne af Børn og Sorg - Anet Sørensen
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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