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 indsatsområdet 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 Venligboerne i Hvalpsund
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

2907400711

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Venligboerne i Hvalpsund (frivillig gruppe)
Flygtninge der har fået asyl og nu er bosiddende i
Hvalpsund.

Kontaktperson:

Jørgen Smed

E-mail:

jorgensmed@live.dk

Telefon nummer:

98638031

Projektbeskrivelse
Målgruppe
Flygtninge der har fået asyl og nu er bosiddende i Hvalpsund.
Idégrundlag
Hovedformålet er at hjælpe med integrationen til dansk kultur, dansk sprog og det
danske samfund.
Som sidegevinst opleves en kulturudveksling, hvor vi gensidigt lærer om hinandens
kulturer.

Indhold
Vi mødes fastlagt hver mandag eftermiddag i minimum 1 time, hvor der på forhånd
er planlagt et varieret program. Derudover arrangeres ture, sammenkomster,
middage og andre aktiviteter.
Ved flere lejligheder er der formidlet kontakt til praktikpladser.
Følgende har været på programmet i 2018:
 Spillet forskellige spil både brætspil og udendørs spil med det formål at
kommunikere og skabe nærvær.
 Samtaler ud fra fastlagte emner samt spontane samtaleemner.
 Cykelture.
 Vedligeholdelse af deres cykler
 Ekskursioner til bl.a. Skovbakker, Hessel, Løgstør.
 Holdt dansk julefest.
 Formidlet kontakt til en gruppe unge KFUM og K hvor de bl.a. har spillet
volleybold og bowling.
 Hjulpet med forståelse af officielle breve og telefonsamtaler.
 Formidlet frivillig hjælper på Hvalpsund Friplejehjem og praktikpladser.
 Hjulpet med kørsel hvor der var behov for dette.
 Deltagelse i Aars kirkecenters Internationale fællesspisning
 Besøg og rundvisning på Farsø Efterskole.
Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
Der er pt. 4 unge fra Eritrea (indtil januar var der 5), bosiddende i Hvalpsund, som
har fået tilkendt asyl.
De deltager alle, når de kan for praktik og arbejde.
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Der et pt. 8 frivillige tilknyttet gruppen af Venligboere i Hvalpsund.
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Hvilket beløb søges der om?
1500,- kr.:

Vedligehold af cykler.

3000,- kr.: Udflugt men fokus på Danmarks natur og kultur i fortid og nutid
Fælles tur til Skagen med den helt specielle kombination af Kultur, Natur, Kunst og
Havets Mad
 Se malerier på Skagens Museum
 Gå langs stranden til Grenen
 Opleve hvordan man har fisket og hvordan man fisker nu
 Sikkerhed til søs før og nu
 Spise fisk på havnen
 Se fugle i naturen og på museum
Budget
Eksempelvis:
Information og annoncering

Kr. 0,00

Udgift til undervisning, foredrag, kurser o. lign.

Kr. 0,00

Administration (telefon, porto m.v.)

Kr. 0,00

Befordring

Kr. 0,00

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr.

Andet
Vedligehold af cykler
Udflugt (Danmarks natur og kultur i fortid og
nutid)

Kr. 1500,00
Kr. 3000,00

I alt

Kr. 4500,00

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

X

Nej

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra?
Supplerende oplysninger:
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Siden december 2015 hvor de første unge eritreaflygtninge med asyl kom til
Hvalpsund, er der sket stor udvikling med dem og deres integration i lokalsamfundet.
De er alle blevet rigtig gode til at begå sig i det danske samfund og gode til at snakke
dansk og gøre sig forståelig på dansk.
Nu hvor de er blevet mere integreret i Danmark er deres behov for hvilken støtte de
hver især har brug for mere blevet individualiseret.
Vi kan mærke, at der i den periode, vi har mødtes, er der sket en stor sproglig
udvikling med de unge eritreanere. Samtidig har de opnået en større fortrolig med
det danske samfund.
Flere gange har vi oplevet, at de har opsøgt os frivillige, når fx de ikke forstod et
modtaget brev, var syge, havde brug for hjælp til at komme til læge/tandlæge.
Vi har flere gange oplevet at blive inviteret hjem til dem, bl.a. til fødselsdage.
Vi oplever nu mere nærvær, engagement og mindre håbløshed.
Vi oplever at være et netværk for de unge, som de gør brug af.
Venligboerne i Hvalpsunds (frivilliggruppe) kontonummer er: 9174 4130034816

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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