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

34783411

Røde Kors Løgstør
Kirsten Ø. Pedersen
Kirsten.oe.pedersen@stofanet.dk
23968684
Besøgstjenesten

Projektbeskrivelse:
Vores besøgstjeneste hjælper med at finde besøgsvenner. Lederen aflægger besøg hos såvel
besøgsmodtager som besøgsven og parrer de pågældende. Røde Kors er upolitisk, og vi følger Røde Kors’
humane principper og skaber et lyspunkt hos besøgsmodtager og er dermed en ugentlig opmuntring hos den
pågældende. Forholdet har selvfølgelig en positiv virkning begge veje. Alle besøgsvenner deltager i relevante
kurser under Røde Kors, hvortil afdelingen afholder kørselsudgifter efter gældende regler.

Målgruppe:
Vores besøgsvennetjeneste er meget populær. Vi får til stadighed ønsker om etablering af nye besøgsaftaler,
så besøgstjenesten udvides hele tiden, senest også som støtte til pårørende med syg ægtefælle.
Ønskerne om at får en besøgsven kommer i stigende grad fra kommunens plejepersonale og visitatorer. Der
kommer også stadig henvendelser fra vore plejehjem (både Bøgely, Røde Kors Hjemmet og Kærbo), fra
beboerne selv eller deres pårørende. Der er også samarbejde med Ældresagen, så de henviser til os, når de
får henvendelser om en besøgsven.

Idégrundlag/indhold:
De to årlige arrangementer for såvel besøgsvenner som -modtagere er naturligvis en stadig større
udgiftspost, når stadig flere er tilmeldt ordningen. Men ellers foregår det daglige besøg uden omkostninger for
nogen, idet besøget indeholder samtaler, gåture, oplæsning af avis mm

Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?
pt 35

Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
alle fra Vesthimmerlands Kommune

Hvor mange frivillige er tilknyttet?
omkring 40

Hvilket beløb søges der om?
15.000

Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:

Kr.

telefon

Kr.

500

kørsel

Kr.

1000

Sommerudflugt, adventsarrangement

Kr.

11.000

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

Nej

Hvis ja – hvor meget? varierende beløb
Hvor fra? Den lokale Røde Kors Genbrugsbutik
Supplerende oplysninger:
Regnskab på udgifter er medsendt - differencen mellem indtægt via §18 midler og de faktiske udgifter
afholdes af den lokale RK forening via indtægter fra Genbrugsbutikken.

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)
2

