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

25318382

Evt. lokal afd.

Områdekontor Nordjylland

Kontaktperson:

Birgit Leong

E-mail:

bkl@voksenven.dk

Telefon nummer:

28122921

Projekttitel:

Frivilligt matcherteam i Vesthimmerland Kommune i regi af
Områdekontor Nordjylland, Børns Voksenvenner.

Projektbeskrivelse og målgruppe:

Målgruppen er børn, der vokser op i familier med kun en forsørger eller i en familie med
sygdomsramte forældre. Børnene kan vokse op i familier med syge eller med handicappede
søskende eller med søskende som har en diagnose, der gør, at forældrenes energi lægges der.
Børnene i målgruppen har brug for mere voksenkontakt i deres fritid, end de kan få i deres familie.
Børnene oplever sig typisk som udsatte og anderledes end deres kammerater, bliver ofte udsat for
mobning, mangler selvværd og mod på at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre unge.

Børnene isolerer sig ofte fra deres skolekammerater og mangler en ven, der kan give dem tro på sig
selv, positivt samvær og oplevelser. Børnene er ”almindelige” børn, der ikke har særlige eller
behandlingskrævende behov eks. p.g.a. diagnoser. Børnene klarer sig godt i daginstitutioner og skole
og er i stand til at knytte kontakt til nye mennesker og være i naturlig relation til andre. Børnene er
ramt af de omstændigheder, der er i deres familier, hvor forældrene kan være pressede, sårbare eller
isolerede, og hvor der ofte er meget begrænsede midler, ressourcemæssigt som materielt. Børnene
har ofte påtaget sig et ”voksenansvar” allerede fra en tidlig alder både i forhold til de voksne og evt.
søskende i familien og kan profitere positivt af at være sammen med givende og ressourcefyldte
voksenvenner eller familievenner, der kan overtage ansvaret for en stund og lade barnet være barn
uden ansvar for sine forældre og/eller søskende.
Børns Voksenvenner tilbyder følgende programmer:
Voksenven programmet: her skabes rammerne for venskaber mellem frivillige, ressourcestærke
voksne i alle aldre og børn i alderen 7-18 år.
Børnene: familien har et spinkelt, primært voksennetværk. Børnene kan have oplevet sygdom,
dødsfald eller skilsmisse i familien. Børnene savner nære, givende og positive voksne rollemodeller,
som kan tilbyde udviklende oplevelser og aktiviteter. Desuden savnes nærhed, fortrolighed og
opmærksomhed fra en voksen. Drengene ønsker en mandlig rollemodel, som de kan lave
mandeaktiviteter med. Pigerne ønsker en kvindelig voksenven, som de kan lave ting med, som deres
mor ikke har overskud eller tid til. De ønsker en kvindelig voksenven, som de kan snakke med om
ting, man ikke kan snakke med sin mor om.
De frivillige voksenvenner: ressourcerige kvinder og mænd i alle aldre, som kan li` at være noget for
et barn og som har positive værdier at tilbyde og give videre til et barn. Den frivillige indgår i et
venskab med barnet, i samarbejde med barnets forældre. En voksenven er en person mellem 20 og
ca. 70 år med fysisk, psykisk og praktisk overskud, som barnet kan snakke med, hygge sig med, lave
aktiviteter med, måske lave lektier sammen med og meget andet.
Familieven programmet: har skabes rammerne for venskaber mellem frivillige, ressourcestærke
modne voksne frivillige og familier med kun en forsørger eller med sygdomsramte forældre med
børn mellem 0 og 7 år. Familierne har spinkelt eller intet familienetværk.
Familierne/børnene: forældrene er fortrinsvis unge mødre, der bor alene med deres børn eller unge
familier, bestående af både mor og far, men hvor en eller begge forældre er ramt af sygdom fysisk
som psykisk. Der kan være sygdom hos et eller flere børn i familien eller børn, der har forskellige
diagnoser eks. ADHD, som tager opmærksomhed og kræfter hos forældrene. Forældrene oplever, at
de ikke slår til i forhold til det raske barn. Forældrene i de små familier savner den ældre generation
at støtte sig til og til at sparre med i forhold til barnet og i forhold til barnets trivsel og udvikling.
Der er typisk ingen, der byder sig til, interesserer sig for barnet, tager barnet med på oplevelser eller
ture eller som tilbyder pasning, når forældrene er trængte eller pressede. Forældrene ønsker med en
familieven at tilføre stabile, positive og nære relationer til familien for at bryde en negativ spiral og
for at vise deres barn, at der er flere voksne, der vil dem det godt. En ekstra voksen giver både barn
og forældre en følelse af tryghed og sikkerhedsnet, som er altafgørende for udvikling og trivsel.
De frivillige familievenner: kvinder og mænd i en moden alder, ca. 40 år og opefter, med
livserfaring, stabilitet og ro, der vil indgå som familievenner i familier med spinkelt netværk. De
frivillige indgår i familien med støtte og omsorg til forældre-barn relationen og til barnet alene og er
typisk i en alder, hvor de selv kunne være bedsteforældre. Forældrene ønsker ofte familievenner i
bedsteforældregenerationen, som kan fungere som en slags reservebedsteforældre for barnet.
Projekt Storesøster/Storebror: I Børns Voksenvenner Aalborg arbejder vi med Projekt
Storesøster/Storebror, som er støttet af Trygfonden i en tre årsperiode frem til marts 2022.
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Målgruppen her er børn i alderen 11-15 og unge frivillige i alderen 20 til 35. Relationen bliver ofte
af karakter storesøster/storebror. Projektet har stor succes i Aalborg og der arbejdes desuden på at
skaffe midler til udbredelse på landsplan.
Som frivillig voksenven, familieven eller storesøster /storebror forpligter man sig til at være sammen
med barnet 2-4 gange om måneden eks. en eftermiddag eller en dag eller nogle timer i weekenden,
når barnet har fri fra skole.
Venskabet etableret som udgangspunkt i alle tre programmer med det for øje, at det skal blive
langvarigt, stabilt og nært.
Idégrundlag/indhold:

Børns Voksenvenners formål er, at udbygge det primære sociale netværk for børn, unge og familier,
der af forskellige årsager er i en udsat position. Børns Voksenvenner etablerer venskaber mellem
disse børn, unge og familier og ressourcestærke frivillige voksne og sikrer derved, at barnet eller den
unge får en styrket følelse af at være ønsket og elsket. Barnet får gennem venskabet mulighed for at
opleve sig selv på nye måder og får rum til at udvikle øget selvværd og opdage de potentialer, som
netop dette barn har.
Et venskab med en ressourcestærk voksen rollemodel har en stor forebyggende effekt.
Venskabet er medvirkende til at øge barnets trivsel og vende en måske negativ spiral til en mere
positiv udvikling og er ligeledes med til at vise nye veje og muligheder for barnets fremtid.
Forskning viser, at det mest selvværds-og trivselsfremmende for et barn er kærlige og betydende
relationer. Ligeledes er der undersøgelser, der har empirisk belæg for at påstå, at dynamoen for at
igangsætte en mønsterbrydningsproces for dermed at hindre en fortsættelse af den negative sociale
arv, er betydningsfulde voksenrelationer. Det påpeges her, at det er kvaliteten af relationen, der har
betydning for relationens potentiale, mere end det er omfanget (Sørensen 2007, 2010, Wennerberg
2015).
Indhold:
Vi modtager jævnligt henvendelser fra fagpersonale, interesserede frivillige og familier/børn fra
Vesthimmerland Kommune, der er interesserede i at etablere et venskab for et barn eller for sig selv
som frivillig. Ofte fører disse henvendelser ikke til venskaber på sigt, da henvendelserne er for få,
der er ikke tidsmæssigt sammenfald og oftest ikke sammenfald af ønsker, geografi, interesser og
behov, hvilket er en af forudsætningerne for at etablere et godt og langvarigt venskab.
Vi har p.t. 10 børn og to frivillige fra Vesthimmerland Kommune på venteliste. Vi ved, at der er et
potentiale og behov i kommunen, som kan opdyrkes og udvikles med forholdsvis små økonomiske
midler og ressourcer.
Vi vil derfor gerne kunne levere en større indsats i området i f.h.t. at rekruttere, især flere frivillige,
og børn, så der bliver skabt muligheder for flere match til gavn for flere børn, der har behov herfor.
Vi har etableret et matcherteam, der består af 3 frivillige matchere, der skal arbejde i
Vesthimmerland Kommune. De frivillige matchere har alle en social og/eller sundhedsfaglig
grunduddannelse af mindst tre års varighed samt en obligatorisk matcheruddannelse via
Landsforeningen Børns Voksenvenner.
Matcherteamet hører organisatorisk til hos Områdekontor Nordjylland og superviseres af
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områdeleder Birgit Leong. Områdekontor Nordjylland støtter desuden lokalforeningerne i Hjørring
og Frederikshavn. Landsforeningen Børns Voksenvenner har eksisteret i 30 år og er samlende for 42
lokalforeninger fordelt over det meste af landet. Alle lokalforeningerne arbejder ud fra samme
koncept, som er udviklet gennem årene.
De frivillige matchere arbejder opsøgende i Vesthimmerlands Kommune med information om
foreningens tilbud for, i samarbejde med områdeleder, at rekruttere og godkende, i første omgang
frivillige voksenvenner, familievenner, storesøstre og brødre. Desuden er teamet opsøgende og
informerende i forhold til forældre, fagfolk på skoler, daginstitutioner, sundhedsplejersker,
socialrådgivere m.m. om tilbuddet for herigennem at opnå kontakt til brugerne.
De frivillige voksenvenner, familievenner og storesøstre og brødre gennemgår inden match en
obligatorisk godkendelsesprocedure med interviews, hjemmebesøg og kursus, hvor der også
indhentes børne – og straffeattester.
Børnene/familierne godkendes ligeledes via interviews og hjemmebesøg. Vurderes
børnene/familierne her ikke at være i foreningens målgruppe, forsøger matcherne at henvise til andre
relevante tilbud indenfor det frivillige regi eller i kommunalt regi. Børnenes forældre henvender sig
direkte og frivilligt til foreningen.
Det er vigtigt, at fagpersonale kender til foreningens tilbud for på den måde at kunne give
information om foreningen videre til forældre eks. i skole eller daginstitution, når de møder børn,
der har brug for voksennetværk.
I godkendelsesproceduren følges to matchere altid ad, de arbejder sammen og sparrer med hinanden
om arbejdet.
Det første år af et venskab følges det tæt af foreningens matchere. De frivillige voksenvenner
deltager sammen med en matcher i 6 netværksmøder hos foreningen i Aalborg, hvor venskabets
forløb drøftes i en gruppe med andre frivillige voksenvenner. Her kan der hentes inspiration,
sparring, råd og vejledning fra andre frivillige, matcherne og foreningens ansatte og en frivillig
børne/socialfaglig konsulent, der deltager i alle netværksmøder. Desuden kontakter matcherne pr. tlf.
forældrene til de børn, der har et venskab, for at høre forældrene om deres indtryk af venskabets
forløb. Opstår der vanskeligheder i løbet af venskabets 1. år, kan matcherne således gribe ind i
samarbejde med den frivillige og forældrene og derved understøtte venskabets udvikling og forløb.
Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?

Alle brugere i projektet er fra Vesthimmerland Kommune.
Der er ti børn på venteliste, der venter på det rigtige match.
Vi forventer i løbet af 2020, at der vil komme henvendelser fra 15 brugere, hvoraf de fleste vil
kunne godkendes til venteliste og hvoraf flere vil kunne matches med ”den rigtige” familieven,
voksenven, storesøster eller bror.
Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
Ti
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
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Der er tilknyttet tre frivillige, uddannede matchere. Desuden er der en godkendt frivillig voksenven
på venteliste, som venter på et barn, der matcher og tre frivillige i allerede matchede venskaber.
Vi forventer og håber, at der i løbet af 2020 vil komme henvendelser fra 15 interesserede potentielle
frivillige voksenvenner.

Hvilket beløb søges der om?

Vi ansøger om midler, i alt 14.000 kr., til at kunne informere, rekruttere, uddanne og godkende
frivillige voksenvenner, samt til matchning, opfølgning af – og aktiviteter for venskaberne.
De frivillige matchere er afhængige af at køre i deres egne biler rundt i den geografisk store
kommune for at udføre disse opgaver. Vi ønsker at holde dem økonomisk skadesløse og søger derfor
et forholdsvist stort beløb til at dække deres transportudgifter.

Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

kr.

Information og annoncering, tryk af brochuere
o.lign.

3000

Udgift til undervisning, netværksmøder, foredrag,
kurser o.lign.

Kr.

2000

Befordring af frivillige matchere i f.b.m.
information, brochureuddeling, hjemmebesøg hos
frivillige og familier, møder.

Kr.

7000

Aktiviteter for venskaber

Kr.

2000

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

14000

Nej

Hvis ja – hvor meget? 10.000 kr
Hvor fra? Årstidens Kvinder, doneret 30-7-19
Supplerende oplysninger:

§18 midler til lokale tiltag, som matcherteam Vesthimmerland, administreres via Børns
Voksenvenners Landssekretariat, hvortil anførte CVR nummer tilhører.
Foreningens regnskab 2019 godkendes først på generalforsamling 19. april, hvorefter jeg eftersender
det godkendte regnskab til denne ansøgning.
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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
mærke kuverten ”§ 18 ansøgning” (bemærk at det tager flere dage med forsendelse
af fysisk post)
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