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
Støtteforeningen Kærbo´s Venner
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

30398033

Evt. lokal afd.
Kontaktperson:
Stine Rokkedahl
E-mail:
stinerokkedahl@email.dk
Telefon nummer:
29 92 70 63
Projekttitel:
Medvirke til god livskvalitet for beboerne på
ældrecenter Kærbo.
Projektbeskrivelse:
Skabe gode oplevelser og underholdning for beboerne, pårørende og brugere på
Ældrecenter Kærbo.
Målgruppe:
Beboere, pårørende og brugere af Ældrecenter Kærbo i Ranum.
Idégrundlag/indhold:
Kærbo´s Venner arrangerer og deltager i aktiviteter og underholdning på ældrecenter
Kærbo med bl.a. hyggeligt samvær, sang, musik, erindringsdans, bankospil, stort
kagebord, kørestolsture og cykelture i naturen.
Vi har ugentlige fællesaktiviteter med beboerne som bagning, madlavning og lave
dekorationer til jul.
Da musik er noget de fleste kan have glæde af, har vi arrangementer med forskellige

musikere, der kommer og underholder.
Antallet af demensboliger er øget fra 8 til 14 + 2 afklaringspladser ud af i alt 24
boliger. Det bevirker, at der er markant forskel på, hvad de forskellige beboere kan
deltage i. Derfor vil vi invitere på flere udflugter for mindre grupper, således så mange
beboere som muligt får mulighed for at være med. Vi inviterer pårørende til beboerne
med, da fælles oplevelser giver glæde og øget livskvalitet. På udflugterne nyder vi
naturen og spiser middagsmad eller eftermiddagskaffe et godt spisested.
Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
40 – 50 brugere.
Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
40 – 50 brugere.
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
En bestyrelse på 7 medlemmer + 2 suppleanter og ca. 85 medlemmer.
Hvilket beløb søges der om?
15.000 kr.
Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr.

Befordring og leje af bus

Kr.

5.000,00

Tilskud til forplejning

Kr.

5.000,00

Tilskud til musikunderholdning

Kr.

5.000,00

I alt
Kr. 15.000,00
Modtages der støtte fra andre til samme projekt/aktivitet mv.?
Ja

x Nej

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra?
Supplerende oplysninger:

Dato: 20. januar 2020

Underskrift: Stine Rokkedahl

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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