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
Støtteforening til Plejecenter Østermarken,
navn: (jævnfør cvr-nummer)
9600 Aars
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

29436258 Nem konto 9217 17556 52063

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Plejecenter Østermarkens Venneforening

Kontaktperson:
Formand Ernst Christensen
E-mail:
Fam.Christensen@dlgtele.dk
Telefon nummer:
20 81 30 27

Projektbeskrivelse
Målgruppe
Beboerne på Plejecenter Østermarken i Aars

Idégrundlag
At skabe aktiviteter for beboerne på Plejecentret i samarbejde med personalet.

Indhold
Hver anden onsdag eftermiddag afholdes der skiftevis sangeftermiddag,
arrangementer med underholdning og bankospil. En af onsdagene arrangeres der en
sommercafe med musik udefra.
1 gang årligt arrangeres en udflugt for alle beboere, pårørende samt medlemmer i
lokalområdet.
Endvidere arrangeres ture ud af huset i lokalområdet, bl.a. til Museer samt ture til
Jenle Plantage med servering af grillpølser.
Herudover er Venneforeningen en stor aktør i afvikling af plejecentrets
arrangementer for beboerne samt ved gudstjenester.
Vi bidrager også når Busforeningen har arrangementer.
Vi kan godt lide at finde på nye arrangementer, som kan være til gavn og glæde for
beboerne på Plejecenteret.
Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
Venneforeningen kunne i 2018 tælle 253 medlemmer.

Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Bestyrelsen og deres ægtefæller samt nogle ekstra frivillige hjælpere.
I alt ca. 22 personer.
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Hvilket beløb søges der om?
Kr. 21.500,00
Budget
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.

32.000

I alt

Kr.

33.000

1.000

Vores udgifter til administration er begrænset til indkøb af printerpatroner, kopipapir,
og lidt småting.
Det er hvad der til for at trykke vores programmer, opslag og vores medlemskort.
Alle øvrige udgifter under andet er relateret til udgifter i forbindelse med afvikling af
vores aktiviteter til gavn for beboerne.
Eksempelvis: Udgifter i forbindelse med sangeftermiddage, underholdning, bankospil,
udflugter, og ikke mindst vores juleafslutning med underholdning af Thy Teater, som
er en helt fantastisk oplevelse for beboerne.
Vi er næsten færdige med indsamling af kontingenter for 2019 og forventer at
indsamle ca. kr. 11.500.
Det betyder, at vi mangler kr. 21.500 for at kunne afvikle vores planlagte
arrangementer på en god måde.

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

Nej X

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra?
Vi har tidligere søgt Jutlander Bank og fået 3.000 kr. til en biograftur, men har ingen
intentioner om at søge i 2019.
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Supplerende oplysninger:
Ved årsskiftet har vi en formue på godt kr. 33.000.
Dette skyldes, at vi har fået 10.000 kr. fra en anonym giver, som vi påregner at
bruge til et særskilt arrangement.
Endvidere har vi en udestående regning fra december 2018 på underholdning, som
først er blevet betalt i januar 2019.

Dato: _22. februar 2019

Underskrift: ___Ernst Christensen______________

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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