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

10625408

Evt. lokal afd.

Aars

Kontaktperson:

Birgitte Bager Christensen

E-mail:

FM.861.Aars@aeldresagen.dk

Telefon nummer:

4025 3203

Projekttitel:

Indkøbsvenner

Projektbeskrivelse:

Indkøbsvenners målgruppe er borgere i Aars by, der har svært ved eller er uden mulighed for at
komme i Kvickly/Fakta for at gøre indkøb, kan få hjælp til at foretage indkøbene.
Man bliver hentet på bopælen og kørt til Kvickly/Fakta, Frivillige fra Ældresagen er parate fra kl.
10.00 til at hjælpe brugerne rundt i butikken. Kvickly inviterer på en kop kaffe. Klokken 11.30 går
turen hjem igen, hvor man bliver hjulpet til hoveddøren sammen med indkøbene.
Turen koster brugerne 20 kr. og taxien betales af Ældre Sagen med 300 kr. pr. gang.
Der kan max deltage 6 personer pr. gang.
Ordningen gentages alle onsdage i ulige uger.
Få flere oplysninger ved Birgit Gass, tlf. 4073 1281

Målgruppe:

Er borgere i Aars by,
Idégrundlag/indhold: Der har svært ved eller er uden mulighed for at komme i Kvickly/Fakta

for at gøre indkøb,

Hvor mange brugere deltager i projektet/aktiviteten?

6

Hvor mange brugere er fra Vesthimmerlands Kommune?
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Hvilket beløb søges der om?

6

6-8

5000

Budget for projektet/aktiviteten:
Budget:Taxi 25 x 300

Kr. 7.500

Deltagerbetaling 25 x 100

Kr. -2.500
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

I alt
Kr. 5.000
Modtages der støtte fra andre til samme projekt/aktivitet mv.?
Ja

X

Nej

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

Dato: _____26.02.20_ Underskrift: Jette Frost Larsen, FM Aars lokalforening
Underskrift er kun nødvendigt såfremt ansøgningen ikke fremsendes digitalt.
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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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