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 Familienetværk, Røde Kors
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)
Evt. lokal afd.
Kontaktperson:
E-mail:
Telefon nummer:
Projekttitel:

4026 2083

Røde Kors Løgstør
Lene Fredsgaard
lene.fredsgaard@stofanet.dk
60782474
Familienetværk

Projektbeskrivelse:
Familienetværket er den seneste aktivitet, som Røde Kors Løgstør har etableret. Vi arbejder nu på 2. år med
denne aktivitet, hvor familier fra lokalområdet og frivillige mødes i netværksarrangementer, og familierne får et
fællesskab med andre børnefamilier. Socialt udsatte forældre og deres børn mødes til fælles
netværksarrangementer en gang om måneden. Her får familierne tilbudt et samvær med andre børnefamilier.
Deltagerne er sammen om at planlægge aktiviteter, som passer til de behov og ønsker, familierne har. Vi
forsøger at skabe kontakt mellem såvel de voksne som børnene, så de på længere sigt får skabt et netværk.

Målgruppe:
Familienetværkets målgruppe er socialt udsatte familier og deres børn. Familier, der mangler et netværk,
inviteres til at mødes med andre interesserede en gang om måneden.

Idégrundlag/indhold:
• Madlavning og fællesspisning
• Kreative aktiviteter, bræt-og boldspil, sang og udeliv. Samtaler og samvær.
Udflugter for familierne til skov, strand, biograf mm. Traditionsfester (fx fastelavn)

Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
I forhold til sidste år er antallet af deltagere fordoblet, så 10 familier nu er inviteret. Julehjælpen bruges ofte
som en "døråbner" i forhold til at indbyde familier til arrangementer - derfor flere brugere.

Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
Alle

Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Efter behov - omkring 5 personer

Hvilket beløb søges der om?
15.000

Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr.

arrangementer

Kr.

20.000

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

Nej

Hvis ja – hvor meget? Vil variere afhængig af aktiviteter
Hvor fra? Lokal Røde Kors Genbrugsbutik
Supplerende oplysninger:
Der er igen i år planlagt 12 arrangementer, som vi også gennemførte sidste år. Beløbet dækker tilskud til
indkøb af mad, øvrig forplejning, kørsel, legesager mm

25. februar 2020

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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