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
Guldagergård 4H
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

39013274

Evt. lokal afd.
Kontaktperson:

Henrik Bønlykke

E-mail:

henrikboenlykke@mail.dk

Telefon nummer:

8669 6183

Projekttitel:

Guldagergård 4H er flygtninge og integrationshaver
for flygtninge, nydanskere og danske familier og
børn.

2174 0183

Projektbeskrivelse:
Vi har Guldagergård 4H haver som omdrejningspunkt i vores arbejde , med familierne,
hvor vi snakker om det danske forhold, dansk kultur og demokrati og at dialogen og
fredelig sameksistens, er med vores forskellighed er altafgørende for at vi har et godt
samfund og et frivillig Danmark, tager hånd om dem der har brug for hjælp.

Målgruppe: Vi er en klub for voksne, børn og unge der ønsker at en positiv fritid i
naturen, vi gør det i dialog med hinanden og hyggelig samvær, vi snakker dansk,

lærer om danske værdier og dansk kultur.
Vi er glade for danske medlemmer der er med til at vi får integreret flygtningene i
vores lokale samfund.
Alle børn og voksne der har brug for et fristed i deres dagligdag er velkommen til at
komme ud til os
Idégrundlag/indhold:
En flittig Hånd, vi tror på at man bedre kan lære og et ved at arbejde konkret og
praktisk, derfor dette motto ” at lære ved at udføre ”
Et kvikt Hoved, vi lærer hele livet og gennem alle sanser ved at gøre læring til leg og
leg til læring.
Et varmt Hjerte, 4H aktiviteter er lokalt og nært forankrede. En aktivitet afhænger af
og bestemmes af de voksne, børn og unge der deltager i aktiviteten, vi har et varmt
hjerte for hinanden.
Et godt Helbred. Vi mener at friluftsliv og rigtig ernæring giver et godt helbred.
Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
Vi er 21 medlemmer, 35 brugere når vi er der allesammen
Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
10 er fra Vesthimmerlands kommune
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
13 frivillige
Hvilket beløb søges der om?
Kr. 6500,00
Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr.

Information og annoncering

Kr.1000,00

Udgifter til undervisning, foredrag, kurser o lign.

Kr. 2000,00

Administration (telefon porto m.v.)

Kr.

Andet medlems aktiviteter tilskud

Kr. 2000,00

Udflugter og ture i naturen ( ek. Landsskuet)

Kr. 1000,00

500,00

Kr.
I alt
Kr.6500,00
Modtages der støtte fra andre til samme projekt/aktivitet mv.?
Ja X

Nej

Hvis ja – hvor meget? 6000,00
Hvor fra? Rebild kommune
Vi har ca. 15 af dem der kommer og medlemmer hos os er fra Nørager,
Rebildkommune det er hovedsalig til tilskud til medlemskab af foreningen.
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Supplerende oplysninger:
Vi tilbyder at vanskelig stillede og socialt udsatte børn og unge kan komme og få en
aktiv fritid og vi kan snakke med dem og give dem et frirum fra hverdagen, vi er flere i
foreningen der har erfaring med at snakke med socialt udsatte børn og unge og
voksne.
Dato: ___27. februar 2020___________ 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
mærke kuverten ”§ 18 ansøgning” (bemærk at det tager flere dage med forsendelse
af fysisk post)
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