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
Barnets Blå Hus i Vesthimmerland
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

60786615

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Barnets Blå Hus i Vesthimmerland

Kontaktperson:
Ole Smed
E-mail:
ols@blaakors.dk
Telefon nummer:
61241469

Projektbeskrivelse
Målgruppe
Primære målgruppe er børn i alderen 0 - 13 år, som er vokset op i familier med
alkohol eller stofmisbrug.
Sekundær målgruppe er familierne til disse børn. Vi er et unikt terapeutisk og socialt
tilbud, som rummer en helt særlig udfordret målgruppe, - en målgruppe som også
kan have vanskeligheder ud over alkohol og stofmisbrug.
Barnets Blå Hus har et tæt og konstruktivt samarbejde med alle aktører inden for
Børne- og familieområdet, sundhedsplejerskerne, Behandlerhuset, Familiehuset samt
skole og daginstitutioner i Vesthimmerland kommune.
I Barnets Blå Hus arbejdes der på at styrke børnenes modstandsdygtighed og evne til
at tage vare på sig selv i den problematiske situation, de typisk befinder sig i.
Den primære indsats er rettet mod børnene, men indsatser hvor forældrene er
involveret er en integreret del af huset og tilbuddet, og der arbejdes således også
med familiedynamikker.
De frivillige medarbejdere har til opgave at tilbyde en række sociale aktiviteter f.eks.
sociale samværsaktiviteter, fællesspisninger og udflugter, hvor børn og forældre har
mulighed for at opleve og gøre erfaringer
Idégrundlag
Barnets Blå Hus har to sideordnede opgaver.
1. Behandlingstilbud til børn i alderen 0 - 13 år. Det er der ansat professionelle
medarbejdere til.
2. Værested til børnene og deres familier, hvor aktiviteter, udflugter, fællesspisning
indgår. Det er der ansat frivillige medarbejdere til. Og det er naturligvis til denne del
af arbejdet vi søger støtte.
Formålet med Barnets blå hus er at styrke modstandsdygtigheden hos de børn og
unge der vokser op i familier med rusmiddelproblemer. Barnets Blå Hus tilbyder
behandling og værested, således at de oplevede problemstillinger lettes, og de
langsigtede konsekvenser af livet i en familie præget af misbrug
mindskes/forebygges. Børn og unge over 13 år henvises til TUBA, der ligeledes høre
under Blå Kors Danmark. Alternativt henvises til andre relevante
samarbejdspartnere.
De frivillige medarbejdere har en unik mulighed for at være rollemodel for familierne.
Det er vores mål at der opbygges tillidsfulde mellemmenneskelige relationer, så der
sker en dannelse i retning af, at hele mere som menneske. De frivillige har tiden til
de gode snakke, hvor erfaringer udveksles. At de frivillige har tiden til at lytte, spille
spil og i det hele taget gøre noget sammen med børnene og forældrene er af stor
betydning for, at vi når vores mål.
Indhold
AKTIVITETER/TURE: dækker over udgifter til at holde åbent 4 eftermiddage/aftner
om ugen og en udflugt en gang om måneden i en weekend. Der kan være udgifter til
kreative aktiviteter, når der bages, småanskaffelser til aktiviteterne, entré til
forskellige steder, transport, biograf eller andet. I forbindelse med aktiviteterne vil
der forefindes kørsel i egne biler eller i bus, dette foregår med samtykke fra
forældrene.
FORTÆRING: Fællesspisning spiller en stor rolle i det sociale samvær. 4 gange om
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ugen er der fællesspisning i Barnets Blå Hus. Disse aftensmåltider kan noget helt
unikt ved at de skaber fællesskab på en ny måde for familierne. At sidde og vente på
hinanden, tale, lytte og spise er en af de aktiviteter hvor der virkelig sker en
udvikling hos børnene og deres forældre. Derud over er der altid frugt om
eftermiddagen når børnene kommer fra skole. Disse måltider handler derfor ikke blot
om mad, men om socialtræning, tilpasning til andre og helt elementær bordskik.
FRIVILLIGE: De frivillige gør en kæmpe indsats og muliggør Barnets Blå Hus'
aktivitetsniveau. Vi afholder frivillig aftner 4 gange årligt, med både socialt og fagligt
indhold. kurser og oplæg som er relevante inddrages også. Alle frivillige modtager
supervision hver 6 uge, af ekstern supervisor. Der er løbende hen over året input
som udvikler de frivilliges kompetence, såsom kursusdage, konference for frivillige
o.lign.
Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
Barnets Blå Hus skal nå 30 - 40 børn, i løbet af 2019, og dertil kommer deres
familier. Vi ved at hver 10 barn vokser op i en familie med alkohol eller stofmisbrug.
Det svare til ca. 800 børn i Vesthimmerland kommune, i vores målgruppe.
I forhold til hvor mange der kommer fra Vesthimmerlands kommune, er det langt de
fleste.
Ud af de 15 børn vi har i Barnets Blå Hus pt. er der ingen børn fra andre kommuner.
I 2018 har 39 børn, 23 forældre og 5 reserveforældre, benyttet sig af de muligheder,
Barnets Blå Hus har tilbudt. Vi forventer et lignende antal i 2019.
Hvor mange frivillige er tilknyttet?
Der er tilknyttet 25 frivillige medarbejdere
Hvilket beløb søges der om?
Kr. 113.000,00
Budget:
Aktiviteter og ture
Anskaffelser, indkøb til aktiviteter
Entreer
Kørsel ved aktiviteter
Fortæring
Fællesspisning og frugt

5.000
9.000
8.000
22.000

kr.
kr.
kr.
kr.

42.000 kr.

Frivillige
Frivilligaftner, 4 x 3.000 kr.
Frvillig kursus
Supervision, 9 x 3.000 kr.

Samlet ansøgning

12.000
10.000
27.000
49.000

kr.
kr.
kr.
kr.

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

Nej

 Hvis ja – hvor meget?
 Hvor fra?
Følgende puljer vil vi søge i 2018.
- Udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) i 2018 kr.73.000
- Ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF) i 2018 145.000

Supplerende oplysninger:
Regnskab for 2018 vedhæftet.
Barnets Blå hus er udvidet med en satellit i Aalestrup med start 1. februar 2018.
Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 4 børn med familier og det forventes at
der kan være op til 6 børn og deres familier ad gangen.
Dvs. 12 børn og deres familier i terapeutisk forløb pr. år i Aalestrup.

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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