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

Scleroseforeningens lokalafdeling Himmerland
29952027

Evt. lokal afd.
Kontaktperson:

Marianne Nielsen

E-mail:

nellussnabela@hotmail.com

Telefon nummer:

40841337

Projekttitel:

Aktiviteter 2020 for vores medlemmer

Projektbeskrivelse:
I Scleroseforeningen Himmerland arbejder vi for at lave socialt netværk for vores medlemmer og deres pårørende.
Vi laver forskellige tiltag, hvor vores medlemmer kan få faglig viden om sclerose, være med til ting der gør
hverdagen nemmere for medlemmerne, samt opbygge og vedligeholde de netværk der er medlemmerne imellem,
samt mellem bestyrelsen og medlemmerne.
Lokalafdeling Himmerland dækker Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland kommuner. Vi søger §18 tilskud ved
alle kommunerne.

Målgruppe:
Medlemmer af scleroseforeningen og deres pårørende.

Idégrundlag/indhold:
I 2020 fortsætter vi med at lave cafe aftener for vores medlemmer.
Vi forsøger igen, at starte op på cafe i dagtimerne, så de af vores medlemmer der pga. sclerosen ikke har energi
om aftenen,
også får tilbud om socialt samvær med ligestillede.
I 2020 arbejder vi videre på at lave billige arrangementer til familier i vinter og efterårsferien, så alle uanset
økonomisk formåen, kan give deres børn nogle kulturelle oplevelser. I uge 8 har vi arrangeret en tur i Aalborg
Teater.
For uge 42 er vores mål, at vi vil tilbyde flere billige aktiviteter med støtte fra §18, således alle har mulighed for at
deltage, uanset økonomisk formåen.
Vores medlemmer efterspørger aktiviteter med faglig viden om sclerose.
Vi forsøger hver år, at udbyde tilbud med forskelligt fagligt fokus.
Vi har tidligere haft foredrag om kognitive udfordringer grundet sclerosen, træning; hvilken træning er bedst for
sclerose patineterne, besøg af vores socialrådgiver og psykolog. Det kan også være foredrag om forskning inden
for sclerose. Den type arrangementer har vi mange deltagere til, hvorfor vi hvert år planlægger arrangementer
indenfor denne genre, + vi løbende modtager ønsker fra vores medlemmer om denne genre. Derfor kommer der
løbende nye aktiviteter til.

Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
Vi forventer cirka det samme antal deltagere som sidste år, hvor vi på vores 18
arrangementer har haft 225 deltagere.
Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
Ud af vores 451 medlemmer, er 134 borgere i Vesthimmerlands kommune
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
I bestyrelsen er vi nede på 4 medlemmer.
Hvilket beløb søges der om?
62800
Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr.
Kr7500.

Drift: kørsel, udgifter til bestyrelsen, kontorartikler
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Fælles spisning, socialt hygge

3000

Årsmøde

7500

Teatertur uge 8

3000

Cafe møder fordelt på hele året

1800

Sommerferie is

500

Fårup sommerland

5000

Foredrag forskning

10000

uge 42 aktiviteter

7500

Foredrag med fagligt indhold(inkontinens, sexolog,
psykolog)

12000

Julefrokost

5000

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
I alt
Kr.62800
Modtages der støtte fra andre til samme projekt/aktivitet mv.?
x

Ja

Nej

Hvis ja – hvor meget? 62800 kr
Hvor fra?
De øvrige kommune vi dækker – Rebild og Mariagerfjord kommuner.
Supplerende oplysninger:

Dato: ______________ Underskrift: ______________________________________
Underskrift er kun nødvendigt såfremt ansøgningen ikke fremsendes digitalt.
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
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mærke kuverten ”§ 18 ansøgning” (bemærk at det tager flere dage med forsendelse
af fysisk post)
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