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
Støtteforening til Plejecenter Østermarken,
navn: (jævnfør cvr-nummer)
9600 Aars
Cvr-nummer: (anvendes ved
29436258 Nem konto 9217 17556 52063
evt. udbetaling af tilskud)
Evt. lokal afd.
Kontaktperson:
Formand Ernst Christensen
E-mail:
Fam.Christensen@dlgtele.dk
Telefon nummer:
20 81 30 27
Projekttitel:
Projektbeskrivelse:
Vores formål er at skabe aktiviteter såvel inde i huset som ude af huset for beboerne
på Plejecenteret Østermarken i samarbejde med personalet.

Målgruppe:
Beboerne på Plejecenter Østermarken i Aars

Idégrundlag/indhold:
Hver 14. dag afholder Venneforeningen skiftevis sangeftermiddag, bankospil,
sommercafe, underholdning udefra.
1 gang årligt arrangeres udflugt for alle beboere, pårørende samt medlemmer i
lokalområdet.
Endvidere afholder vi ture ud af huset, bl.a. til Jenle Plantage, hvor vi griller pølser.
Vi tager også rundt i enhederne 2 gange årligt, hvor vi bager æbleskiver, pandekager
eller vafler.
Herudover deltager Venneforeningen i afvikling af plejehjemmets arrangementer for
beboerne samt hjælper til ved gudstjenester, julepyntning m.v.
Vi kan godt lide at finde på nye arrangementer, som kan være til gavn og glæde for
beboerne.
Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
Venneforeningen har p.t. 237 medlemmer.
Der er i gennemsnit ca. 40-50 deltagere pr. arrangement inde i huset.
Ved ture ud af huset kun for beboerne har vi ca. 6-7 beboere med pr. gang, så det
bliver til en del ture i årets løb.
Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
Pånær 10-15 pårørende, er alle bosat i Vesthimmerlands Kommune.
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
I alt ca. 20 personer
Hvilket beløb søges der om?
Kr. 18.000,00
Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr.

Underholdning x 4

Kr.

12.000

Pianist sangeftermiddage

Kr.

2.000

Æbleskive/pandekagerunder

Kr.

1.000

Jenleture m/grillpølser

Kr.

1.000

Sommercafe

Kr.

3.000

Sommerudflugt

Kr.

12.000

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

Nej X

Hvis ja – hvor meget?
2

31.000

Hvor fra?
Supplerende oplysninger:
Alle udgifter er relateret til udgifter i forbindelse med afvikling af vore aktiviteter til
gavn for beboerne.
Underholdning er en ret stor post, men det er vigtigt at finde en god underholdning,
som kan fange beboerne.

Dato: __21.02.20____ Underskrift: ___Ernst Christensen__________
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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