FRIVILLIGRÅDET

ANSØGNINGSSKEMA
Pulje til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler

Ansøgningsfrist: 25. februar 2019
(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.
Se i øvrigt Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for tildeling af midler
efter Servicelovens § 18 (ændrede retningslinjer fra 2019)
I 2019 arbejdes med indsatsområdet ”Socialt udsatte unge". Ansøgninger der
vurderes indenfor insatsområdet har som udgangspunkt første prioritet.
Ansøgningsskema sendes til:
Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid pr. mail maf@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)

Nedenstående SKAL udfyldes
Foreningens/organisationens Røde Kors besøgsvenner
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

34783411

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Røde Kors besøgstjenesten

Kontaktperson:

Kirsten Ø. Pedersen

E-mail:

Kirsten.oe.pedersen@stofanet.dk

Telefon nummer:

23968684

Projektbeskrivelse
Målgruppe

Ensomme, der har ringe social kontakt med andre mennesker og ikke længere har et netværk i
lokalområdet.
Der er kommet flere ønsker om besøgsvenner til personer med psykiske diagnoser. Her har der
været lidt længere ventetid på at finde de rigtige besøgsvenner, som har både lyst og evner til at
påtage sig den type opgaver, men det er lykkedes, og der udtrykkes stor glæde ved besøgene fra
både besøgsvenner og –modtagere.
Ligeledes er der blevet flere besøgsmodtagere med demens eller begyndende demens. Også det
kræver gode indlevelsesevner hos besøgsvennen.

Idégrundlag

Vores besøgstjeneste hjælper med at finde besøgsvenner. Lederen aflægger besøg hos såvel
besøgsmodtager som besøgsven og parrer de pågældende. Vi har altid godt 30 aktive besøgshold,
og vi får stadig henvendelser fra ældre eller ensomme, der mangler sådan en kontakt. 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 forskellige kurser under Røde Kors, hvortil afdelingen afholder
kørselsudgifter efter gældende regler.

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
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Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?

Deltagere i projektet forventeligt godt 70 personer, idet der lige p.t. er ved at blive skabt yderligere
et antal besøgshold. Alle brugere fra Vesthimmerlands Kommune.

Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Ca. 40

Hvilket beløb søges der om?
10.000
Budget
Eksempelvis:
Information og annoncering

Kr.

Udgift til undervisning, foredrag, kurser o. lign.

Kr. 100

Administration (telefon, porto m.v.)

Kr. 500

Befordring

Kr.1.000

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr.

Andet

Kr. *18.000

I alt

Kr.

*Klart de dyreste udgifter til dette frivillige arbejde er sommerudflugten og
vores julekomsammen, der alt i alt sidste år løb op i ca. 18.000 – begge dele
er arrangementer, som besøgsmodtagerne ser frem til at være en del af.

Regnskab på udgifterne er vedlagt - Differencen mellem indtægt via § 18
midler og de faktiske udgifter afholdes af den lokale RK forening via
indtægterne fra butikken.
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Modtages der støtte fra andre til samme projekt, gruppe, aktivitet mv.?
Ja

x

Nej

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

Dato: 17. februar 2019__________ Underskrift:
______________________________________
Underskrift er ikke nødvendigt ved elektronisk indsendelse - udfyld skemaet, gem på
computeren og indsend via mail til maf@vesthimmerland.dk
BEMÆRK - I kan følge Frivilligrådets arbejde på kommunens Hjemmeside –
www.vesthimmerland.dk/frivilligt socialt arbejde
Her kan I abonnerer på nyheder – således I får direkte besked til jeres mail
når der er nyt omkring, ansøgningsfrister, årsmøde mv.
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