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 BEDRE PSYKIATRI – Vesthimmerland lokalafdeling.
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

36631813

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Information, rådgivning og støtte til til pårørende til
psykisk syge.

Kontaktperson:

Sofie Toft Ehlersen

E-mail:

vesthimmerland@bedrepsykiatri.dk

Telefon nummer:

42389772

Projektbeskrivelse
Målgruppe
BEDRE PSYKIATRIs primære målgruppe er pårørende til psykisk syge, men brugere
og professionelle kan også have glæde af foreningens tilbud og aktiviteter.
Kontakten til målgruppen opnås via medlemskab af lokalafdelingen, via annoncering i
lokalblade, opslag i psykiatriske behandlings-, bo- og aktivitetssteder, foldere mv,
samt omtale i de lokale medier og på sociale medier.
Idégrundlag
Mere end hver tredje person kommer enten via familie, omgangskreds eller
arbejdsplads i berøring med psykisk sygdom. Det kan være en stor psykisk
belastning at være pårørende. De pårørende er udsat for både krise, sorg og stress.
Fra medlemsundersøgelser ved vi, at mange pårørende bruger så megen tid og
økonomiske ressourcer på deres pårørende-relation, at det ofte er en stor belastning,
som både kan gå voldsom ud over den øvrige familie og i forhold til
arbejdsmarkedstilknytningen.
Aktiviteterne har til formål at støtte, rådgive og hjælpe de pårørende til psykisk syge,
således at de pårørende bliver bedre i stand til at være en ressource for den psykisk
syge i behandlingsforløbet, og at de pårørende bliver bedre i stand til at tage vare på
sig selv.
Indhold
Lokalafdelingen ønsker i Vesthimmerlands Kommune at arrangere tre
hovedaktiviteter i løbet af 2019:
A. 2 informations- og oplysningsaftener om psykisk sygdom, behandling, rådgivning
mv
B. Etablere og gennemføre en samtale/netværksgruppe for pårørende til psykisk syge
med henblik på at yde støtte og rådgivning.
C. Starte en netværksgruppe for forældre til psykisk syge børn og unge.
D. Lokale støtte/hjælpefunktioner til pårørende til personer med psykisk sygdom.
Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
Antal deltagere i alt: 50-100. Informationsaftner: 40-90. Samtalegruppe: 8-12.
Netværksgruppe: 8-12.
Antal deltagere bosiddende i Himmerlands Kommune: 95-98 %
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Antal frivillige: 5.
Lokalafdelingen har 87 medlemmer (69 i jan. 2018) i Vesthimmerlands Kommune.
Hvilket beløb søges der om?
74.000 kr.
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Budget
Eksempelvis:
Information og annoncering

Kr.

16.000

Udgift til undervisning, foredrag, kurser o. lign.

Kr.

50.000

Administration (telefon, porto m.v.)

Kr.

4.000

Befordring

Kr.

3.000

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr.

Andet

Kr.

1.000

I alt

Kr.

74.000

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

X

Nej

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra?
Medlemmerne af lokalforeningen bidrager selv med medlemskontingent i 2019 til
foreningens interne drift, sociale arrangementer, udflugter mv. (ikke indeholdt i
ovenstående): ca. 3.000 kr.
Supplerende oplysninger:

Dato: _20. februar 2019 Underskrift: _____Sofie Toft Ehlersen _________________
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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