FRIVILLIGRÅDET

ANSØGNINGSSKEMA
Pulje til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler

Ansøgningsfrist: 28. februar 2020
(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.
I 2020 arbejdes med indsatsområdet ”Socialt udsatte unge". Ansøgninger der
vurderes indenfor indsatsområdet har som udgangspunkt første prioritet.
Se nærmere omkring retningslinjer og kriterier for puljen på kommunens
hjemmeside

https://www.vesthimmerland.dk/politik/raad-og-naevn/frivilligraadet/18-midler/
Nedenstående SKAL udfyldes
Foreningens/organisationens Ulykkespatientforeingen og Polioforenigen
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

31802865

Evt. lokal afd.

Nordjylland

Kontaktperson:

Randi Simonsen / Leif Holm Nielsen

E-mail:

Randitimm@gmail.com

Telefon nummer:

23258049

Projekttitel:

Bedring af livskvalitet

Projektbeskrivelse:
Julestue
Tur ud i det blå
Fagrelevant foredrag

Målgruppe:
Vores medlemmer har pådraget forskellige synlige eller usynlige handicaps efter
ulykke eller polio

Idégrundlag/indhold:
Julestuen og tur ud i det blå: At lave et arrangment hvor den skadede og dennes
familie kan møde andre i lignende situation.
Fagrelevant foredrag: At medlemmer får mere viden om egne skader, så de kan få nye
redskaber til at håndtere en svær hverdag
Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
Vi har 270 medlemmer
Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
36
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
6
Hvilket beløb søges der om?
6000
Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr.

Julestue

Kr. 2000

Tur i det blå

Kr.1500

Fagrelevant foredrag

Kr. 2500
Kr.
Kr.
Kr.

I alt
Kr.
Modtages der støtte fra andre til samme projekt/aktivitet mv.?
x

Ja

Nej

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra? Aalborg kommune har givet 2000 til deres medlemmer
Supplerende oplysninger:

Dato: ______________ Underskrift: ______________________________________
Underskrift er kun nødvendigt såfremt ansøgningen ikke fremsendes digitalt.
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Ansøgningsskema sendes til:
Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid pr. mail louc@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)
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