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

34775621

Evt. lokal afd.

Aalestrup

Kontaktperson:

Lise-Lotte Nielsen

E-mail:

llnielsen@hotmail.com

Telefon nummer:

41823211

Projekttitel:

Besøgstjeneste

Projektbeskrivelse:
Besøgstjenesten virker ved, at frivillige borgere med overskud besøger borgere i
private hjem eller plejehjem ca. 2 timer ugentligt.

Målgruppe:
Alle borgere i Aalestrup og omegn som mangler kontakt med andre mennesker og
mangler socialt fællesskab, ofte p.g.a. sygdom eller handicap. Vi besøger også borgere
med psykiske problemer og demensramte.

Idégrundlag/indhold:
Medmenneskelighed er et nøgleord i besøgstjenestens virke. De frivillige besøgsvenner
er alle gæve mænd og kvinder, der giver af deres overskud for at være noget for
andre, giver støtte, opmuntring og adspredelse.
Ved mit første møde med besøgsmodtageren spørger jeg altid hvilke ønsker
vedkommende har til en besøgsven og derudfra aftales det videre forløb. Der skal
være noget godt for begge parter. Almindelige aktiviteter som gåture, sludre om, hvad
der er oppe i tiden, hygge med en kop kaffe/te eller diverse spil. Der er også nogle,
der læser en bog eller avis eller gætter kryds og tværs.

Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
34 og 1 på vej
Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
Alle 34
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
34
Hvilket beløb søges der om?
13500 kr.
Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr.

Udgift til undervisning, foredrag, kurser

Kr.2.000

Administration

Kr.1.500

Befordring

Kr.1.000

Arrangementer for besøgsmodtagere og
besøgsvenner

Kr.9.000
Kr.
Kr.

I alt
Kr.13.500
Modtages der støtte fra andre til samme projekt/aktivitet mv.?
xx

Ja

Nej

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra? Sidste år fik vi 3.500 fra Horns Mindefond, hvilket jeg søger igen.
Supplerende oplysninger:

2

Dato: ___11.2.2020___________ Underskrift: _Lise-Lotte
Nielsen_____________________________________
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
mærke kuverten ”§ 18 ansøgning” (bemærk at det tager flere dage med forsendelse
af fysisk post)
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