VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
-

/ys iia gøre eit/»e/

Pulje til

FRIVILLIGRÅDET

ANSØGNINGSSKEMA
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 p 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 indsatsomrdet “Socialt udsatte unge”. Ansøgninger der
vurderes indenfor indsatsomrdet har som udgangspunkt første prioritet.
Se nærmere omkring retningslinjer og kriterier for puljen på kommunens
hjemmeside
https://www.vesthimmerland.dklpolitiklraad-og-naevn/frivilligraadet/ 18-midler!
Nedenstående SKAL udfyldes
Foreningens/organisationens
navn: (jævn før cvr-nummer)

Hjerneskadeforeningen

Cvr-nummer: (anvendes ved
evt, udbetaling af tilskud)

12259670
P-nr. 1017179566

Evt, lokal afd.

Lokalafdeling Himmerland

Kontaktperson:
E-mail:

Birthe Sørensen
Blærevej 35, 9600 Aars
Birthe.bv35@cimail.com

Telefon nummer:

22768991

Projekttitel:

Frivilligt socialt arbejde for senhjerneskaderamte
familier i Vesthimmerlands Kommune

Projektbeskrivelse:
Faste aktiviteter for senhjerneskaderamte, hvor de kan mødes i socialt netværk, som
kan modvirke ensomhed.
Oplysning om hvilken indvirkning det har p hele familien, nr et familiemedlem bliver
ramt af en hjerneskade.
Rådgivning, akut støtte og bisidderfunktion for alle foreningens medlemmer.

Målgruppe:
Alle senhjerneskaderamte og deres familier i foreningens virkeomrde, som er
Himmerland, d.v.s. Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.
Nr en person i familien bliver ramt af en ulykke, blodprop, hjerneblødning, hjertestop
eller sygdom i hjerne, kan dette medføre en hjerneskade. Nr skaden ikke er medfødt,
kaldes dette en senhjerneskade.
Nr en person fr en hjerneskade, er det ikke kun den skadede der bliver ramt, men
hele familien, hvis liv ændres markant.
En hjerneskade rammer i alle aldersgrupper, hvorfor vores mlgruppe og er alle aldre,
fra ganske unge, familier med børn og til ældre mennesker.
Idégrundlag
Foreningen arbejder for at skabe socialt sammenhold lokalt og tilbyde aktiviteter, som
kan forebygge ensomhed. Foreningen yder rådgivning til de ramte familier vedr.
erhvervet hjerneskade og de udfordringer, det kan medføre.
Hjerneskadeforeningen er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation, som er
kendetegnet ved frivilligt socialt arbejde.
Formålet er at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervet hjerneskade og at yde
støtte til de skadede og deres prørende.
Indhold
Foreningen har faste arrangementer i Vesthimmerlands Kommune samt arrange
menter, som efter fast turnus skifter mellem de 3 kommuner.
Sociale cafe-aktiviteter Cafe 35+ Aars: for hjerneskadede, hvor de samles hver 14
dag p CKU i Aars fra august til juni måned. Lige signede mødes til socialt samvær og
for at forebygge ensomhed.
—

Kreativt værksted for de hjerneskadede, hvor de samles hver 14 dag for at lave
kreative ting samt for have socialt samvær.
SNUS Socialt netværk for unge med senhjerneskade. (18-35 gr).
Samles hver 14 dag for at mødes med lige signede til socialt samvær og aktiviteter.
Ledes at 2 yngre fra Vesthimmerlands Kommune.
Fælles faglige og sociale arrangementer for senhjerneskadede og deres
pårørende.
Foredrag for de skaderamte og deres familie. Primært for oplysning om
hjerneskade, hvordan lever man med en varig skade, som påvirker hele
familien. Første foredrag sker den 10. marts 2020 p CKU i Aars.
Generalforsamling afholdes i jan. 2020 i Aars
Sommerudflugt der gr til forskellige steder i Himmerland
Grillfest Afholdes hvert r i Aalestrup
—

—

—

Pårørendegrupper: Foreningen har p.t. 4 selvhjælpsgrupper kørende for voksne
pårørende til senhjerneskadede.
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Pårorendegruppe for børn: I sommer/efterår 2019 blev der gennemført et
Psykologforløb p 10 gange for børn i alderen 6-11 r i 2019, afholdt p CKU i Aars.
Mariagerfjord Kommune kørte forløbet med psykologer. Foreningen sørgede for
forplejning og transport af de børn, hvis forældrene ikke selv havde mulighed for køre,
herunder også børn fra Vesthimmerlands Kommune. Det var uvurderligt for disse børn
at deltage. Nr der igen er 6-8 børn, som har dette behov, vil det være psykologer fra
Vesthimmerlands Kommune, og fortsat Hjerneskadeforeningen, der sørger for
forplejning og evt, transport.
Bisidderstøtte og ASP (akut støtte til pårørende til senhjerneskadede)
Foreningens frivillige tilbyder bisidderstøtte til medlemmer, som ønsker ledsagelse til
møder, lægebesøg m.v. samt tilbyder hjemmebesøg/samtale med erfarne pårørende.
Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
133 husstandsmedlemmer, svarende til 332 medlemmer,
Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
50 husstandsmedlemmer svarende til 125 medlemmer
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Ca. 20 personer.
Hvilket beløb søges der om?
Kr. 20.000,00
Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr

Fælles sociale/faglige arrangementer

Kr.

9.817

Cafe35+ Aars
Kreativt værksted
SNUS

Kr.

4.800

Kr.
Kr.

3.182
3.200

Prørendegrupper

Kr.

6.500

Bisidder og ASP
Administration

Kr.

565

Kr.

5.233

Andet
Kr.
I alt
Kr. 33.297
Modtages der støtte fra andre til samme projekt/aktivitet mv.?

•

Ja
Hvis ja

Nej
—

hvor meget?

Hvor fra?
Der søges også §18 midler hos Rebild og Mariagerfjord kommuner f.v.s.a. vores
medlemmer, som bor i disse kommuner.
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Supplerende oplysninger:
Vedr. Årsregnskab 2019.
Årsregnskabet for Hjerneskadeforeningen Himmerland dækker de 3 himmerlandske
kommuner. Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord.
Note til rsregnskabet 2019 Indtægter konto 20
Tilskud §18 midler Rebild Kommune
Tilskud §18 midler Mariagerfjord kommune
Tilskud §18 midler Vesthimmerlands Kommune
SKF, tilskud til fernisering Kreativt Værksted
Tilskud fra Spar Nord fonden
I alt bidrag og gaver
—

Dato:

Bidrag og gaver:
kr. 4.000,00
kr. 19.600,00
kr. 10.000,00
kr. 5.000,32
kr. 4.000,00
kr. 42.600,32

Underskrift:

Underskrift er kun nødvendigt sfremt ansøgningen ikke fremsendes digitalt.

Ansøgningsskema sendes tih
Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid pr. mail Iouc@vesthimmerland.dk eller
afleveres i postkassen p Rådhuset eller en af administrationsbygningerne. Husk at
mærke kuverten
18 ansøgning” (bemærk at det tager flere dage med forsendelse
af fysisk post)
“

4

Bilag til §18 ansøgning Vesthimmerlands Kommune
Budget for Hjerneskadeforeningen Himmerland 2020:

Aktivitet
Fælles sociale/faglige arrangementer
Foredrag (Foredragsholder og forplejning)
Foredrag i Aars den 10.3.2020
Foredrag i Støvring 20.10.20

Antal fra
Antal
deltagere Anslået udgift I alt anslået
deltagere i Vesthimm for VH
udgifter VH
Anslået pri alt
erland
deltagere
medlemmer

5.000
5.000

50
60

25
20

2.500
1.667

3.000
10.000

30
40

Julefrokost

2.500
3.000

60
60

10
12
18
18

3.000
750
900

5.650

Cafe35+ Aars
Forplejning ved ca 22 mødegange om året
Aktiviter ude af huset
Sommer og juleafslutninger
Materialer

2.000
800
1.800
1.000

14
14
14
14

12
12
12
12

1.714
686
1.543
857

4.800

Kreativt værksted
Materiale
Forplejning

3.000
2.000

11
11

7
7

1.909
1.273

3.182

3.200

2

2

3.200

3.200

15.000

6

2

5.000

5.000

Forplejning 10 gange
Transport af børn 10 gange

1.000
2.000

8
8

4
4

500
1.000

1.500

Bisidderstøtte og ASP
Transport frivillige kører ud til ASP-møder og
bisidderstøtte for medlemmer

1.500

332

125

565

565

Administration
Kontorhold, porto, print, toner, papir
PR trykning affoldere
Bestyrelsesmøder incl. Kørsel

3.900
5.000
5.000

332
332
332

125
125
125

1.468
1.883
1.883

5.233

Sociale arrangementer i gang årligt
Generalforsamling
Sommerudflugt
Grillfest

SNUS ( Social netværksstøtte unge
senhjerneskadede)
KØrsel for kontaktpersoner for gruppen
gruppen mødes hver 2. uge, Ca. 20 gange om
å ret
Pårørendegrupper
Voksne: Opstart af ny gruppe (psykolog)
BØrnegruppe

4.167

1.000

-

-

I alt budget 2020 for aktiviteter i Vesthimmerlands Kommune

33.297

