FRIVILLIGRÅDET
n

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 Hjernesagen i Vesthimmerlands kommune
Jytte Jensen
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

31675634

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Handicap liftbus til udflugt
Musik og sangarrangement
Tilskud til projekt for yngre ramte

Kontaktperson:

Jytte Jensen

E-mail:

Jytte.jensen@os.dk

Telefon nummer:

23718872

Projektbeskrivelse

Målgruppe
Senhjerneskadede i Vesthimmerlands kommune, der har et stort behov for samvær
med ligesindede, sammen med deres pårørende. Det kan foregå gennem sang,
musik, fælles social samvær på udflugter, og foredrag.
Idégrundlag
A. En del af Hjernesagens medlemmer er gangbesværet eller sidder i kørestol.
Vi vil gerne tilbyde vore medlemmer og pårørende en tur ud i det blå.
Dertil skal vi bruge en handicapbus m/ lift, som er meget dyrere end en
almindelig bus. På sådan en tur er der grobund for godt socialt samvær og
livskvalitet for alle.
B. For vore medlemmer med tale problemer ( afasi), er musik og sang en rigtig
god måde, hvor de på ligeværdig måde kan være med i fællesskabet, samt
opleve dette, at kunne udtrykke sig som ikke afasiramte.
C. Som noget nyt vil vi prøve og får aktiviteter i gang for de yngre ramte. Det
skal ske i samarbejde med de unge, i løbet af året.
Indhold
A. Igen tænker vi livskvalitet for alle, udflugten i år går til Mariager saltcenter.
Hvor hygge i bussen er en meget vigtig del af turen.
B. Glæden ved sang og musik er med til at vi kan lave nogle hyggelige timer.
C. Indhold til de yngre. De skal selv være med til og sætte dagsorden.

Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
I Vesthimmerland er der 122 medlemmer
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Der er ca. 12 frivillige til de forskellige arrangementer
Hvilket beløb søges der om?
A. Tilskud til bus: 6000 kr.
B. Tilskud til musiker: 4000 kr.
C. Opstart for yngre ramte: 5000 kr.

Budget
Eksempelvis:
Information og annoncering

Kr.

2

Udgift til undervisning, foredrag, kurser o. lign.

Kr.

Administration (telefon, porto m.v.)

Kr.

Befordring

Kr.0

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr.0

Andet

Kr.

I alt

Kr.

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

x

Nej

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra?
Supplerende oplysninger:
Vi arbejder hele tiden på og finde de billigste tilbud. Selv om man er frivillig i
foreningen betaler vi det samme som andre medlemmer.

Dato: __23/2- 2019_______ Underskrift: Jytte Jensen
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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