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 Danmission Genbrug
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

25191501 – P 1010378091

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Danmission Genbrug, Aars
Markedsvej 3c 9600 Aars

Kontaktperson:

Jens Langgaard Pedersen

E-mail:

genbrug@danmission-genbrug-aars.dk

Telefon nummer:

Butik: 98621082
Jens: 30429872

Projektbeskrivelse
Målgruppe
Genbrugsbutikkens frivillige

Idégrundlag
Genbrugsbutikkens hovedformål er at skaffe penge til organisationen ”Danmission” s
Arbejde. Danmissions indsats er at yde kirkeligt, socialt og fattigdomsbekæmpende
arbejde i Afrika, Sydøstasien, Mellemøsten og Danmark.
Et væsentligt element i butikkens hverdag er det sociale samvær mellem
medarbejderne, som alle er frivillige. Sammenhold, gensidig hensyntagen og omsorg
på de enkelte arbejdshold er meget tydelig og vægtes højt af alle.

Indhold
For at understrege og udbygge det sociale fællesskab, som arbejdet i
genbrugsbutikken skaber, er der hvert år to arrangementer, som næsten alle
medarbejdere deltager i: En sommerudflugt og en nytårsfest (med
generalforsamling). I begge tilfælde er ledsagere inviteret med.
Udover de faste frivillige, der typisk arbejder i butikken i mange år, er der også
frivilligaftaler over kortere perioder.
Igennem ca. 1½ år (indtil dec. 2018) har der været aftale med en 8./9. klasses
dreng. Han kunne ikke finde et lønnet fritidsjob og spurgte, om han måtte være hos
os. Vi har haft en vis hjælp af ham, selv om forholdet mest har lignet ”ophold efter
skoletid” to gange om ugen. Drengen er i familiepleje og har nu fundet andre
muligheder.
I 2018 havde vi en aftale om jobprøvning med en alkohol- og stofmisbruger.
Forløbet var tungt og tidkrævende og endte med at måtte opgives på grund af
manglende evne og vilje til at møde op hos os efter de aftaler, der blev lavet. Vi er
jævnligt i forbindelse med kommunen eller konsulentfirmaer om lignende aftaler
ligesom vi flere gange har været i vellykkede integrationsforløb med indvandrere.
I efteråret 2018 havde vi to forløb med unge, der fra deres ungdomsuddannelser
skulle udsendes i ”frivillighed”. De skulle være hos os en dag om ugen i ti uger. Det
ene forløb var meget vellykket, det andet var mere problematisk.
Det er en naturlig mulighed og udfordring for genbrugsbutikken at gå ind i forskellige
sociale relationer og situationer. I hver enkelt tilfælde må vi vurdere, om der i
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gruppen af faste frivillige er resurser til, at vi kan påtage os opgaven.

Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
I øjeblikket 49 medarbejdere, der er i butikken 1-2 gange om ugen – formiddag eller
eftermiddag.
Alle er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune.

Hvor mange frivillige er tilknyttet?

49.

Hvilket beløb søges der om?
10.000 kr.
Budget
Eksempelvis:
Udgift til nytårsfest

Kr. 19.000

Udgift til sommerudflugt

Kr. 14.000

Administration (telefon, porto m.v.)

Kr.

Befordring

Kr.

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr.

Andet

Kr.

I alt

Kr. 33.000
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Modtages der støtte fra andre til samme projekt, gruppe, aktivitet mv.?
Ja

X Nej

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra?
Supplerende oplysninger:
Budgettallene svarer til de beløb, som blev brugt til de to arrangementer, nytårsfest
og sommerudflugt i 2018.

Dato: 20.februar 2019____ Underskrift: Jens Langgaard Pedersen
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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