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
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)
Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:
Kontaktperson:
E-mail:
Telefon nummer:

Familienetværk Vesthimmerland Røde Kors
3477 5621

Familienetværk Vesthimmerland Røde Kors

Olau Holtvind
vesthimmerland@rodekors.dk
20787854 96494030

Projektbeskrivelse
Målgruppe
Familier som ikke har tilbud til at komme ud til et fællesskab.
Men de kan få chancen for det igennem.
Fam.net RødeKors Vesthimmerland.
Vi tilbyder Camps som er for forældre med en ell. flere børn.
Højskole for de voksne og formidddagen og leg med børnene mv..
fælles aktivitet resten af dagen og aften. Hygge og evt bål. udflugt

Idégrundlag

Det sociale netværk i det at familierne mødes på tværs af deres dagligedags
problemer med fam.& børn. Og at børne kommer udfra hjemmets fire vægge
oplever andet en daglig dagens sysler.
Ser frem til den fælles middag hver 14 dag lokalt

Indhold

Fællesskab i dagligdagen og et sted hvor vi har fælles spisning hver anden fredag
i Farsø (ejene lokaler) Ture om der er muligt ellers hygge.

Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
PT. Er der 8 ialt 3 børn som kommer og 1 der kommer kun indimellem

Hvor mange frivillige er tilknyttet?

Pt. Er der kun 3 frivillige inkl. undetegnet

Hvilket beløb søges der om?

Pt. Er der kun 3 Frivillige inkl. Mig selv.
20.500.- kr.
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Budget
Eksempelvis:
Information og annoncering

Kr.

Udgift til undervisning, foredrag, kurser o. lign.

Kr.

1000

Administration (telefon, porto m.v.)

Kr.

1000

Befordring

Kr.

2.500

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr.

1.000

Andet Bespisning og hygge til Fam . Camp entre mv

Kr.

15.000

I alt

Kr.

20.500.-

Modtages der støtte fra andre til samme projekt, gruppe, aktivitet mv.?
Ja

Nej

Hvis ja – hvor meget?
Hvor fra?

Underskudet afhjælpes via Røde Kors.
Års/Ålestrup

Supplerende oplysninger:
Regnskabet vedhæftet.

16 Febuar 2019
Dato: ______________
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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