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

30449088

Evt. lokal afd.
Kontaktperson:
Rita Frederiksen
E-mail:
rita@ritafrederiksen.dk
Telefon nummer:
98662600 / 21452152
Projekttitel:
Hjerteforeningen Vesthimmerland
Projektbeskrivelse:
Hjerteforeningen Vesthimmerland arrangerer i Aars og Løgstør hjertemotion med
redskaber under ledelse af fysioterapeuter. Der er p.t. ca. 90 deltagere, der fordeler
sig på 3 hold i Aars og 3 hold i Løgstør.
Foreningen har medhjælpere med i samarbejdsgruppen ved sundhedscentrenes tilbud
om motion og samvær.
Vi tilbyder og foretager vejledende blodtryksmålinger i forb. m. forskellige
arrangementer f.eks. byfester, julemesser, nytårsmarch, dyrskuer, høstdage m.v.
Vi har et projekt i 2020´s indsatsområde: ”Socialt udsatte unge” – i form af:
”Børnebørnenes madværksted” – der har til formål at fokusere på sundhedsfremme
med sunde kostvaner, mental sundhed i fællesskabs-følelsen. Dette projekt ledes af
fagpersoner inden for fødevarer.

Målgruppe:
Alle med hjerte– karproblemer, pårørende og alle lokalområdet, der har lyst og ikke
mindst behov for oplysning om hjertesygdomme, ernæring motion m. m.
I børnebørnenes madværksted er målgruppen: Socialt udsatte børn, hvor måltidet er
rammen for ”mødet” og sunde kostvaner.

Idégrundlag/indhold:
I Vesthimmerlands lokalafdeling formidler vi Hjerteforeningens budskab om
forebyggelse, oplysning om hjerte– karsygdomme ved afholdelse af hjertecafé med
foredrag, arrangerer hjertemotion, børnebørnenes madværksteder, inviterer til
vandringsture på kommunens mange hjertestier, foretager blodtryksmålinger ved
forskellige arrangementer.

Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
Der er 6 hold hjertemotion under ledelse af fysioterapeuter – ca. 90 deltagere.
Der er ca. 20 deltagere pr. gang i Børnebørnenes Madværksted. Næste åbnes der i
Aars for et nyt hold med samme antal deltagere.

Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
Alle deltagere kommer fra Vesthimmerlands Kommune.
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Ca. 12 -14.
Hvilket beløb søges der om?
25.000, - kr.
Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr.

Information og annoncering

Kr.

25.000

Udgift til undervisning, foredrag, kurser og lign.

Kr.

125.000

Administration (telefon, porto, m.v.

Kr.

4.000

Befordring

Kr.

4.000

Lokaler

Kr.

2.000

Andet

Kr.

5.000

I alt
Kr. 165.000
Modtages der støtte fra andre til samme projekt/aktivitet mv.?
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Ja

Nej

Hvis ja – hvor meget?
Dette spørgsmål kan ikke besvares med beløbstørrelse. Det kan uddybes ved en
forklaring om, at Hjerteforeningen i visse situationer stiller en økonomisk
sikkerhedsgaranti.
Hvor fra?
Hjerteforeningen ved særlige arrangementer.
Supplerende oplysninger:

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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