3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 08-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-86
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub

Foreningens postnr.

9230

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Aktiviteter for Efterlønner og Pensionister i lokalområdet

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig art til fordel for medlemmerne.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Forhåbentlig lidt mere indhold i tilværelsen

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Til den normale drift af vore aktiviteter

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

24.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ingen Landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Til den normale drift af vore aktiviteter

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub

6.000

Side 1 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje, Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Lokaleleje
Beløb: 2.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Aktivitetstilskud
Beløb: 2.000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Foredragsholdere
Beløb: 2.000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: 0
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: 0
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub

Side 2 af 396

9200 De Frivillige
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 15-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-171
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

9200 De Frivillige

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

§ 2 FORMÅL
Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i
Aalborg øst, herunder særligt børn og unge.
Formålsbeskrivelse:
Udøve sociale og fysiske aktiviteter for børn, unge og forældre på tværs af
boligområder, nationaliteter og sociale skel.
Give inspiration til leg og aktiviteter, der medvirker til positiv interaktion imellem
børn og unge.
Skabe rollemodeller for at udbygge og styrke det sociale netværk imellem de
forskellige befolkningsgrupper i bydelen.
Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter:
- Aktiviteter for børn og unge.
- Frivillige opgaver i samarbejde med andre foreninger og institutioner i bydelen.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Ved fastholdelse: Det er vigtigt for at vi har en god tone og kontakt i mellem de
frivillige. det gør vi bla vi at spise sammen efter aktiviteter, for at få en god afslutning
og evt drøfte mangler og problemer der er opstået.
Vi søger igennem Facebook, laver aftner for nye. og talermed forældre og andre
voksne ved aktiviteter

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Vi bor i et socialt belastet område. vores formå er at give børnene en god oplevelse,
i sær i ferierne, hvor mange ikke har råd til at tage på ferie. via vores arrangementer
danner forældrene socialt netværk, derud over har vi ofte et par problem unge, til at
hjælpe, for at give dem indhold og en succes oplevelse. den sidste er nu på
efterskole og vil være soldat.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

9200 De Frivillige

Side 3 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi har ingen fast base, men tager rundt hvor børnene er. derfor skal vi bruge en
lukket trailer til at transporterer legetingen til stederne, så den skal bruges til alle
aktiviteter.
Vi søger en Tipi til 15 personer, den skal bla bruges til shelterssture, hvor der vil
være en del voksne, vi har pædagog, pædagogstuderende,ergoterapeut,
lærevikar,handicappet, og andre frivillige. vil giver børnene mulighed for tæt
voksenkontakt.da der er mange med en god faglig baggrund til at tage evt
problemer. vi har handicappet,hvilket gør at børnene kan se at alle kan bruges og vi
kan se at det giver en accept at det. vi vil lære dem om naturen samtidig og give et
frirum for hverdagen,. her skal rygsække, drikkedunke, og gaskomfur, gryder mm.
bruges.
Tipien skal desuden til "leg på plænen", ( om sommeren er vi på 6 forskellige
plæner, i mellem boligkvarteret, i løbet af ferien) ved dårligt vejr kan de små lege
inde i den, ellers kan vi bruge den til leg og andet.
Madpenge skal bruges til at fastholde og få nye frivillige. vi ser måltidet som en
vigtig social aktivitet.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

19.284

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At kunne fastholde foreningens aktiviteter

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

92.991

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: til mødeaktiviteter, folder, plakater m.m
Beløb: 3000.00
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: lege af aktivitetshuse. (500+ 1500 ) x 0.75 =
Beløb: 1500.00
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Lukket trailer 23,500.00
Tipi21,599.00
Trefod med tilbehør 3 x 1437.00
Kogegrad til trefod
1680.80
Køletasker, 2x 24 l 1698.00
Drikkedunke 30 x
1500.00
Rygsække10 x 6990.00
gasblus4 x 792.00
i alt59,196.00
Beløb: 59.196,00
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Ernæring 21 aktiviteter x 500, og sheltertures 15 per x 75 kr pr
dag, 3 tur a 5 dage
Beløb: 27.375.00 kr
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Færge,børn 10 x 10, voksne 5 x 20, Bus børn, 20 stk a 11 kr (
10 børn) x 3 ture. Voksne 10 stk a 22, (5 voksne) x 3
Beløb: 1920.00

Ansøgt tilskud 2017
Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: 0
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

9200 De Frivillige

Side 4 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: 0
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

25.000

§ 18 indstilling 2016

25.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 25.000 til aktiviteter for målgruppen

9200 De Frivillige

Side 5 af 396

Action Kids
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 05-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-68
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Action Kids

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Målet er at skabe et koncept, som motiverer børn til fysisk aktivitet på en
nytænkende og sjov måde. Konceptet skal anses som en målrettet tidlig indsats og
forebyggelse imod overvægt iblandt de 3-7 årige, Ved at introducere børnene for
glæden i motion på et tidligt stadie er sandsynligheden for at det fortsætter gennem
hele livet, større. Målet er at få implementeret Action Kids i ALLE børnehaver i
Aalborg Kommune i foråret 2016.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At være ikke tilstrækkelig aktiv i hverdagen kan medføre træthed, manglende
koncentrationsevne, mobning og ikke mindst overvægt. Den nye skolereform
indebærer at børn skal være mere aktive, men intet lignende findes for den yngre
gruppe børn. Action Kids fokuserer på netop dette og er et lege- og motionskoncept,
som har til formål at motivere børn til at være fysisk aktive. Ved at få motion
indlejret som noget positivt i en tidlig alder ser vi gerne, at dette også ændrer
tankegangen omkring motion og gør det til en naturlig del af hverdagen. Udover den
motionsmæssige gevinst indeholder Aktion Kids også en faglig gevinst eftersome
børnene lærer at sætte ord på de forskellige elementer i de pågældende universer.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Idéen Action Kids blev til pilotprojektet "Det skete på bondegården", hvor det blev
afprøvet i 31 børnehaver med stor succes. Pilotbesøget bestod af en cd og et
instruktionshæfte som dannede rammerne for 25 aktive minutter for børnene.
Musiknumrene på den tilhørende cd var alle tilknyttet fortællingen om livet på en
bondegård. Det er med baggrund i den fortælling, at børnene motiveres til at være
aktive. Indledningsvist skal børnene bruge en masse energi, hvorefter det gælder
opvarmning. Efterfølgende kommer en række forskellige øvelser og til
afspændningsøvelser.
Det ansøgte tilskud skal anvendes til at færdiggøre to nye universer samt materiale
hertil, hvorefter det skal implementeres i ALLE kommunens børnehaver.

Formue og ansøgt beløb

Action Kids

Side 6 af 396

Hvad er foreningens disponible formue?

0.-

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At få implementeret Action Kids i alle Aalborg Kommunes børnehaver.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

75.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Tryk af CD’er + boks = 30.000,Papkasser = 6000,Indpakning / håndtering = 5000,Diplomer og følgebreve = 10.000,Plakater (10 forskellige slags) = 5000,Instruktionsbøger (1 instruktionsbog til hvert univers)= 19000,I alt = 75000DKK
Beløb: 75000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde.

Action Kids

Side 7 af 396

Aktivitetscentret Beltoften
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-160
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Aktivitetscentret Beltoften

Foreningens postnr.

9260

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

forskellige aktiviteter, motion som uddannelse, blive en del af socialt fællesskab,
bekæmpe ensomhed, Få en bedre hverdag

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

udgiver et årsprogram, anoncerer i lokale aviser. opslag i indkøbscentre. laver
forskellige former for underholdning

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

tryghed en bedre hverdag mindre ensomhed, bedre IT brugere m,m.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskudet skal bruges dels til anskaffelse af nødvendigt IT materiale og lærebøger.
Driftsomkostninger i den daglige drifti

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

100.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Formået er en stødpude til tilskud til forskellige aktiviteter, dyre foredragsholdere,
tilskud til udflugter forår sommer og efterår

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Aktivitetscentret Beltoften

12.000

Side 8 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: indkøb af undervisningsmateriale til IT.
Beløb: 5.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der gives 5.000 kr. til aktiviteter for målgtuppen

Aktivitetscentret Beltoften

Side 9 af 396

Angstforeningen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 14-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-165
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Angstforeningen

Foreningens postnr.

2000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

§2 Formål
Foreningens formål er at virke som landsdækkende patientforening for angstramte
ved at varetage deres interesser, udbrede viden om og forebygge angstlidelser samt
informere om behandlingen af disse.
Patientforeningen skal bl.a. medvirke til:
Stk. 1. At udøve oplysende, rådgivende, undervisende og forebyggende
virksomhed.
Stk. 2. At igangsætte og opretholde initiativer, der kan yde støtte til angstramte og
de angstramtes pårørende.
Stk. 3. At bedre sociale og arbejdsmæssige forhold for angstramte.
Stk. 4. At bedre behandlingsmæssige forhold for angstramte
Stk. 5. At varetage fælles interesser over for myndighederne og offentligheden.
Stk. 6. At fjerne myter og fordomme omkring angstlidelser.
Stk. 7. At støtte forskning inden for angstområdet.
Stk. 8. At repræsentere Danmark i udenlandske organisationer med lignende formål.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi vil i 2016 holde flere foredrag for blandt andet at tiltrække nye medlemmer men
det er svært at fastholde medlemmer fordi mange får det bedre og af den grund
melder sig ud. Det har vi undersøgt og det er desværre sådan det forholder sig. Vi
overvejer at få flere institutionsabonnementer men det kræver også en
personalemæssig indsats vi pt ikke har råd til, vi er kun 1½ ansatte til at håndtere
over 110 frivillige og 1400 medlemmer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sindslidende

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Mange får det markant bedre efter blot kort tid i vores selvhjælpsgrupper, andre får
det langsomt bedre mens en mindre gruppe ikke rykker sig. Men langt de fleste har
iflg vores evalueringer et godt eller meget godt udbytte af at deltage i en gruppe. Se
også vedhæftede evaaluering fra 2007. Mange får det faktisk så godt at de melder
sig ud af foreningen også fordi det minder dem om en periode hvor de ikke havde
det godt.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Angstforeningen

Side 10 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskuddet skal anvendes til vores selvhjælpsgrupper i Ålborg kommune der er et
tilbud til angste og pårørende til angste. For de angste er meningen med gruppen at
man gennemgår de tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd der er
forbundet med angst og udfra principperne i kognitiv terapi arbejde vi med
intervention på krops, tanke og adfærdsplan. Vi starter dog altid med grundig
psykoedukation hvor vi gennemgår de enkelte angstlidelser og hvordan de typisk
giver sig udtryk hos den enkelte. Intervention på kroplan kan være interoceptive
øvelser, på adfærdsplan vil det typisk være in vivo eksponering af situationer man er
begyndt at undgå pga angsten og man aflærer så at sige uhensigtsmæssig adfærd.
Grupperne ledes af 2 psykologistuderende på sidste del af deres studium og følger
en fast mødestruktur. Alle deltagere bliver inden deltaagelse screenet for at se om
de er egnede til at deltage i en gruppe.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

466.569

Hvad er landsforeningens disponible formue?

466.569

Hvad er formålet med formuen?

Formuen er et krav fra vores revisor om at have til et års indtaægtfri afvikling af
foreningen hvis vi på et tidspunkt skulle blive nødt til at afvikle foreningen. (Målet er
at nå op på ca 1000000kr) Vi har faste omkostninger til bl.a. husleje, revision,
bogføring, lønninger, udgivelse af pjecer, af medlemblad 4 gange årligt oma som vi
skal kunne gøre et år uden indtægter. Hvis det stod til os selv ville vi hellere bruge
pengene, men det er altså revisors krav

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

43.820

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje, Rådgivning/ vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Aktivitet,
Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: To gruppeledere, frivillige 0
Lokaler til selvhjælpsgruppe 0
Diverse materialer til gruppen 100
Supervisionsmøder med frivillig psykolog 0
Lokale/fortæring v. supervisionsmøder 400
Projektledelse*6.929
Husleje (kontor) 445
Bogholderi og revision 650
Arbejdsskadeforsikring og miljøbidrag 240
TOTAL pr. Gruppe 8764
I alt 5 grupper af 8764kr

*Projektledelse for selvhjælpsgrupper varetages af foreningens eneste
fuldtidsansatte og omfatter rekruttering, oplæring og løbende supervision af frivillige
gruppeledere. Udarbejdelse og opdatering af diverse materiale, fordeling af
deltagere i grupperne og organisering af lokaler. Engagering af supervisorer samt
planlægning af supervisionsmøder.
Vi har meget lave udgifter til kontorhold, da begge vores 2 ansatte arbejder
hjemmefra, men vi kan ikke undgå lønudgifter, da vi har 45 selvhjælpsgrupper at
administrere og dertil hørende 80 frivillige at holde styr på. Vi kan heller ikke snige
os udenom forsikring af frivillige og bogføring/revision, da det er lovpligtigt.
Beløb: 43820
Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

10.000

Angstforeningen

Side 11 af 396

§ 18 indstillingstekst (2016):

Angstforeningen

Der gives 10.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Side 12 af 396

Asiatisk kultur festival
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 02-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-51
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Asiatisk kultur festival

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Du elsker Asien og asiatisk madkultur. Du savner den asiatiske livlighed, venlighed
og den sjove og farverige atmosfære i Asien. Du savner det krydrede, autentiske og
lækre asiatiske gadekøkken, og du ønsker at lære mere om asiatisk kultur, sund
madkultur, landene og befolkningerne.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi hverver i de forskellige samfund, så vi kan skabe en god oplevelse for de
besøgende. Det er vigtigt at de enkelte landes samfund kommer ud og viser hvor
farverigt og spændende deres kultur er, og derfor forklarer vi dem hvordan de kan
komme til det via denne festival.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De får oplevelser og en mulighed for at udvide deres horisont overfor nye kulturer og
hvad disse kulturer må bringe indenfor musik, sang, gastronomi, håndværk, sport og
andre kreative kategorier

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Der søges midler til etablering. Midlerne skal bruges på at rekvirere bedre aktiviteter
til foreningen, således at brugerne får en bedre oplevelse

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At betale råmaterialer til fødevarerne, leje af udstyr, marketing, strøm, vand samt
betalingsløsninger

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Asiatisk kultur festival

Side 13 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

3500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Der søges midler til opstart og indkøb af administrative artikler.
Beløb: 3500

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vi ønsker ikke at søge midler i 2017
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Vi ønsker ikke at søge midler i 2018
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

Asiatisk kultur festival

Side 14 af 396

Astma-Allergi Foreningen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-104
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Astma-Allergi Foreningen

Foreningens postnr.

5250

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Astma-Allergi Foreningens formål er bl. a. at arrangere sociale og livsbekræftende
aktiviteter for familier og enkeltpersoner, herunder kurser og undervisning til
enkeltpersoner, familier og grupper med astma, allergi, KOL m.m.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Astma-Allergi Foreningen oplyser medlemmerne om astma, allergi, KOL mv. via
annoncer i dagspressen og sociale medier. Foreningen udvikler i øjeblikket
Facebook-grupper for patient-patient kontakt og afsøger fortsat nye relevante
projekter for medlemmerne.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Målgruppen, børn og unge ml. 9 - 17 år med astma, allergi og/eller eksem, opnår
vha. aktiviteten større forståelse for - samt bedre håndtering af deres handicap,
ligesom de lærer sociale færdigheder og udvikler sig under aktiviteten. Vi lærer dem
at tackle deres handicap, også efter aktiviteten er slut.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Astma-Allergi Foreningen

Side 15 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma-Allergi Foreningen, der
tilbyder unge mellem 9 og 17 år med astma, allergi eller eksem et 12-dages
sommerophold i skoleferien, der fungerer som et træningskursus. Formålet med
projektet er at undervise deltagerne i brugen af deres medicinske præparater på en
korrekt og fornuftig måde, således at deres handicap ikke skaber konsekvenser for
deres udfoldelse i hverdagen. På lejren er der en fysioterapi- og astmaskole samt
vejledning i korrekt ernæring. I astmaskolen får deltagerne grundig oplæring i
lungerne og deres opbygning og funktion, bliver klogere på deres handicap, hvorfor
de har den samt redskaber til at tackle den. Temaundervisningen foregår i hold og
der holdes løbende øje med deltagernes handicap, bl.a. ved hjælp af peakflowmålinger. I fysioterapiskolen bliver deltagerne undervist i kroppen som helhed,
herunder vigtigheden af at bevæge sig trods deres handicap og metoder til at
udvikle deres fysiske vanskeligheder. Undervisningen foregår i hold og i løbet af
lejren bliver deltagerne udfordret via diverse fysiske tests. Udover det faglige indhold
er der mange sociale aktiviteter, der skal udvikle deltagerens sociale færdigheder.
Som det vigtigste lærer deltagerne at få bedre kontrol over og tryghed ved deres
sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til egen
medicinering. De går fra usikkerhed til at beherske deres handicap.
Deltagerne i lejren vil igennem læring og faglig supervision indlære færdigheder som
gør, at de kan mestre deres handicap også efter lejren er slut. Dermed har opholdet
også en forebyggende effekt for de børn og unge, som før opholdet har manglet
viden omkring deres handicap, men som efterfølgende bedre selv kan tage ansvar.
Efter lejrens ophold, kan der i hjemkommunen være en effekt i form af større
engagement ml. deltagerne og deres læge. Vi oplever også, at kost – og
træningsvejledningen forebygger overvægt, diabetes og forværring af eksisterende
lungehandicap, da de også her opnår færdigheder, der virker forebyggende. En stor
effekt er også, at deltagerne kan mindske angsten for at deltage i fysiske aktiviteter i
deres fritid, de kan blive mere aktive i skolen og dermed føle sig mindre isoleret.
Deltagerne opnår typisk bedre selvtillid, bedre kondition, mere lyst til at dyrke motion
trods deres handicap, bedre kostvaner og dermed mindre risiko for overvægt.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

25.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Formuen skal bruges til udgifter forbundet med opstart af næste års Luftballon,
2016.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Luftballonen har tidligere fået støtte og søger fortsat om støtte fra kommunernes
§18, Trygfonden, Sundhedsministeriets aktivitetspulje, handicappuljen og private
donationer.

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

135.000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

32.000

Ansøgt tilskud 2016

5200

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter til det frivillige arbejde for 1 deltager udgør 2600 kr., vi
forventer 2 deltagere fra Aalborg kommune. Dette er en del af projektets samlede
budget på 580.000 kr.
Pr. deltager:
Kompetenceudvikling: 100 kr. Honorar til undervisere.
T-shirts: 134 kr.
Forplejning og overnatning, uddannelsesweekend: 400 kr.
Forplejning mv., lejrudgifter: 1688 kr.
Transport, uddannelsesweekend: 167 kr.
Tranport, lejr: 167 kr.
Kilometertakst: 2,05 kr. pr. km.
Beløb: 5200

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
Astma-Allergi Foreningen

Side 16 af 396

§ 18 bevilling 2015

5.100

§ 18 indstilling 2016

5.200

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.200 til dækning af udgifter for to deltagere fra Aalborg kommune

Astma-Allergi Foreningen

Side 17 af 396

Asylforum Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-110
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Asylforum Aalborg

Foreningens postnr.

9260

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Skabe netværk og ligeværdig interaktion mellem asylansøgere, flygtninge, danskere
og udlændinge.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Sociale medier, flyers, opslag, eksterne aktiviteter, deltager i besøg på
uddannelsesinst., deltagelse i frivillige fora

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Flygtninge/ indvandrere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Isolationen brydes, og der tilbydes fællesskab og medbestemmelse & ligeværdigt
samvær. Deltagelse i aktiviteter og sociale fællesskaber fremmer integrationen og
den mellemmenneskelige forståelse.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Alle aktiviteter laves i fællesskab af danskere, flygtninge og udlændinge. Der er
åbent hus hver mandag og fredag eftermiddag med gennemsnitligt 30 deltagere,
dertil kommer månedsmøde og løbende ekstra arrangementer.
1) Værkstedsaktiviteter i Aalborg, hvor vi låner lokaler på Kofoeds Skole. Syning,
computerværksted hvor vi i fællesskab istandsætter gamle computere, så nye
flygtninge kan få en, cykelværksted med fælles rep. af gamle cykler og uddeling til
flygtninge, træværksted, sprogundervisning, by-rundture, cykelkurser og
fællesspisning med mad fra Nordjysk Fødevareoverskud.
2) Månedlige møder, herunder oplægsholdere og forplejning
3) Workshops på asylcentre og i Aalborg f.eks. mavedans, fodbold,
sprogundervisning, foto-undervisning
4) Deltagelse i fælles events såsom Mangfoldighedsdag og Mød Verden
5) Større eksterne/åbne arrangementer

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

0

Asylforum Aalborg

Side 18 af 396

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

17.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Værkstedsudgifter, olie, maling, værktøj, harddiske, sprogspil
Beløb: 4000,00
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Foreningens drift, månedlige møder
Beløb: 1000,00
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport til asylcentre og transport for asylsøgeres deltagelse i
workshops, aktiviteter og arrangementer. Laveste takst.
Beløb: 4000,00
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Oplægsholdere til månedsmøder
Beløb: 1000,00
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Frivilliges deltagelse i kurser og arrangementer i andre byer
Beløb: 1500,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Deltagelse i fælles arrangementer og events
Beløb: 1500,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: 2 fester med musik, dans, fællesspisning og sport
Beløb: 4000,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: TEST
Beløb: 0,00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

15.000

§ 18 indstilling 2016

13.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 13.000 kr. til aktiviteter for målgruppen (ekskl. de to fester)

Asylforum Aalborg

Side 19 af 396

Autisme- og Aspergerforeningen for
Voksne
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-142
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne

Foreningens postnr.

2450

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At formulere autister og aspergeres synspunkter, forventninger og behov. At
udbrede kendskabet til og forståelsen for autisme og Aspergers syndrom. At virke
som mødested for mennesker med autisme og Aspergers syndrom.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vores hovedaktiviteter er: Oplysning Rådgivning Netværksgrupper Empowerment.
Vi mødes to gange om måneden på Vejgård Bibliotek og udveksler erfaringer og
lytter til oplægsholdere omkring de centrale udfordringer i vores liv. Vi har et stort
"efteruddannelsesbehov", fordi vi er blevet opdraget og oplært til at være normale.
Ingen har lært os at håndtere vores autisme optimalt.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Målet er at vi skal opnå mere selvindsigt og blive bedre til at fungere i det daglige og
blive bedre til at fungere i lokalmiljøet.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskuddet skal anvendes på at betale erfarne og kvalificerede oplægsholdere for at
komme og holde oplæg omkring de centrale elementer og udfordringer i et autistisk
liv

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

30.000

Hvad er formålet med formuen?

At bruge pengene på medlemsaktiviteter. Vi er ikke en spareforening.
Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne er en landsdækkende forening med
centralstyret økonomi. En lokal netværksgruppe ledet af frivillige, står for foreningen
aktiviteter i Aalborg.

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne

Side 20 af 396

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

2.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Fem-seks kvalificerede oplægsholdere til møderne
Beløb: 20000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen.
Herudover anvbefales foreningen samarbejde med aftenskolerne om aftaler med
kvalificerede oplægsholdere.

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne

Side 21 af 396

Avalak Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 06-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-76
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Avalak Aalborg

Foreningens postnr.

9210

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Avalak Aalborgs formål er, at fremme kontakten og samværet blandt medlemmer
herunder tilhørende børn (under 15 år).
Foreningen, der er medlem af Avalak (Organisationen for grønlandske studerende i
Danmark), kan opstille en fælles overordnet målsætning for medlemmerne.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Laver arrangementer for studievenlige priser til grønlandske studerende i
Nordjylland. Vi skaber et fælles socialt netværk, så grønlandske studerende ikke
føler sig alene med deres studie langt væk fra deres hjem

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Grønlandske studerende

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Fællesskab og socialt netværk med medstuderende

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Avalak Aalborg

Side 22 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Lokalforeningen prøver at lave sociale arrangementer 2-3 gange om måneden.
Planen for den næste halve år ser således ud:
Fattigrøvsmiddag med brætspil d. 14 November. Her laves der aftensmad i
fællesskab. Meningen er at der skal laves billigt og nemt aftensmad, så studerende
kan komme og spise aftensmad billigt, samtidigt med at de er sociale. Og her er der
selvfølgelig medlemsfordele, vi gør det meget billigere for vores medlemmer, hvor
ikke medlemmer stadigvæk får lov til at deltage med lidt højere pris end vores
medlemmer
Julehygge d. 29 November
Juleklip med julekager, julemusik - og hvad der nu hører til jul.
Julefrokost med koncert d. 4. December
Middag med forskellige selskabslege
Fattigrøvsmiddag d. 21 Januar
Igen, billigt aftensmad til studerende i studievenlige priser
Introfest d. 5 Februar
Her holdes der introdag for nytilkommende studerende. Her er der mulighed for at få
flere medlemmer
Funcenter d. 13 Februar
Stor aktivitetsdag i funcenter hvor vi regner med at kun er for medlemmer og
begrænsede pladser

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

1.100

Hvad er landsforeningens disponible formue?

40.000

Hvad er formålet med formuen?

40.000 kr. bruges i Hovedbestyrelsen. Avalak Aalborg kører udelukkende kun af
kontigent indbetalingerne fra vores medlemmer

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Rotary Club 5.000 kr. til Funcenter aktiviteten til 13. Februar 2016

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

5.000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Pengene skal bruges til forskellige sociale arrangementer.
Lokalforeningen Avalak Aalborg prøver at lave 2-3 sociale arrangementer hver
måned - hvis pengene rækker
Beløb: 10.000

Ansøgt tilskud 2017

10.000.

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Til forskellige sociale arrangementer
Beløb: 10.000 kr.

Ansøgt tilskud 2018

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Til forskellige sociale arrangementer
Beløb: 10.000 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

10.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 10.000 kr. til aktiviteter for målgruppen.

Avalak Aalborg

Side 23 af 396

BARMERS AKTIVE ÆLDRE
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 14-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-163
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

BARMERS AKTIVE ÆLDRE

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

at gøre det rart at blive boende i landsbyen
at aktivere landsbyens beboere
at stimulere livsglæden

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

forskellige aktiviteter, socialt samvær kortspil, knipling, strik, slægtsforskning m.m.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

socialt samvær giver livsglæde og interesse for livet i landsbyen

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

leje af sal til syngsammen aften, musikalsk underholdning, leje af bus til udflugt

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

6. 382

Hvad er landsforeningens disponible formue?

ikke tilmeldt landsforening

Hvad er formålet med formuen?

forskellige aktiviteter, bl.a. juletur i bus

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

BARMERS AKTIVE ÆLDRE

10.000

Side 24 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst, Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: kontorartikler, porto opslag annoncer
udflugter leje af bus kr. 11.00 pr. kørt km
syngsammen aften
musikalsk underholdning
Beløb: 10.000,-

Ansøgt tilskud 2017

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: medlemskort porto, opslag, annoncer
udflugt
syngsammen aften
musikalsk underholdning
Beløb: kr. 10.000,-

Ansøgt tilskud 2018

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: medlemskort, porto, opslag, annoncer
udflugter
syngsammen aften
musikalsk underholdning
Beløb: kr. 10.000,-

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

BARMERS AKTIVE ÆLDRE

Side 25 af 396

BARMERS AKTIVE ÆLDRE
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 07-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-80
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

BARMERS AKTIVE ÆLDRE

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at støtte plejehjemsbeboerne i deres dagligdag.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Forskellige aktiviteter og et godt samarbejde som fastholder medlemmerne.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Mere livsglæde, nye venskaber, socialt samvær.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Nordjyllands største plejehjem har hver onsdag underholdning for de ældre på
plejecentret: Musik, syng sammen, dans og lignende. Sidste onsdag i måneden
holdes der banko.
Vi holder også fastelavnsfest, påskefrokost, høstfest og julefrokost. Sommerudflugt
med spisning i lejede handicapbusser, samt løvfaldstur.
Vi har også et teaterstykke d. 18. december.
Alle ovenstående aktiviteter kan kun gennemføres ved hjælp fra Frivilligfonden.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

11.727

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At give beboerne på plejecentret gode oplevelser og glæde i hverdagen ved hjælp
af forskellige aktiviteter på og udenfor plejecentret.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

BARMERS AKTIVE ÆLDRE

Side 26 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

19.500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst, Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Kontorartikler mm. kr. 1500
F.eks. medlemskort, månedlig avis, opslag og porto.
Ugentlige aktiviteter kr. 10.000
F.eks. musik, foredrag
Transport kr. 8.000
Leje af handicapbusser (kilometertakst 11 kr. pr. km)
Beløb: 19.500 kr.

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Ses sammmen med de to øvrige ansøgninger fra foreningen

BARMERS AKTIVE ÆLDRE

Side 27 af 396

BARMERS AKTIVE ÆLDRE
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 11-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-121
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

BARMERS AKTIVE ÆLDRE

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

aktivere landsbyens ældre borgere, og modvirke ensomhed

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

arrangere syngmedaften, udflugter. f.eks. til Musikhuset o.lign. socialt samvær hver
onsdag eftermiddag. spis sammen m.m.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

livsglæde, samvær med strikketøj og knipling, interesse for hvad der foregår i
landsbyen

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

leje af forsamlingshus til syngsammen,
leje af forsamlingshus til modeopvisning
muligvis linedans hvis der er interesse for det
honorar til musikalsk underholdning
udflugter

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

6.832

Hvad er landsforeningens disponible formue?

ikke tilmeldt landsforening

Hvad er formålet med formuen?

juletur til Aalborg
underholdning

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

BARMERS AKTIVE ÆLDRE

Side 28 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: kontorartikler, medlemskort, opslag porto annoncer
syngsammen musikalsk underholdning
udflugter bus kr. 11,- pr. km
Beløb: kr. 10.000,-

Ansøgt tilskud 2017

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: kontorartikler medlemskort, opslag porto annoncer
syngsammen - udflugter
transport bus kr. 11.-pr. km
Beløb: kr. 10.000,Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: medlemskort, opslag, porto annoncer
syngsammen - musikalsk underholdning udflugter
udflugt bus kr. 11.00 pr. km
Beløb: 10.000,-

Ansøgt tilskud 2018

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: medlemskort, opslag annoncer
syngsammen, udflugter
bus kr. 11.00 pr. km
Beløb: 10.000,-

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Ses sammen med de to øvrige ansøgeninger fra samme forening

BARMERS AKTIVE ÆLDRE

Side 29 af 396

Barnets Håb
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-98
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Barnets Håb

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Barnets Hår er en humanitær forening der hjælper socialt udsætte børn og familier i
Bosnien og Hercegovina

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Aktiviteter for frivillige: Fester og udflugter

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Uddeling af tøj og legetøj til fattige børn hver tredje måned.
Måltid i skolen for 173 børn betalt af sponsorere fra DK
Fysioterapeutiske hjælpemidler for hendicappede børn

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi har fået en stor donation af hjælpemidler til hendicappede børn, som vi gerne vil
sende af sted til Bosnien. Vi søger tilskud til inspakning og transport af disse midler.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

3500

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Fårmåelet er indpakning og transport af tøj og legetøj

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016
Barnets Håb

8000
Side 30 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport fra Aalborg til Sarajevo (Bosnien og Hercegovina)
3500 km
Beløb: 8000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der gives afslag, da foreningens aktiviteter er rettet mod socialt udsatte børn i
Bosnien og Hercegovina, og derfor ikke målrettet målgruppen for støtte frivilligt
socialt arbejde i Aalborg Kommune

Barnets Håb

Side 31 af 396

Bedre Psykiatri Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 07-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-82
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Bedre Psykiatri Aalborg

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Det er foreningens formål at skabe bedre vilkår for pårørende og psykisk syge ved
at:
- Udbrede kendskabet til psykiske sygdomme
- Nedbryde tabuer, myter og fordomme om psykiske sygdomme
- Tale de pårørendes og psykisk syges sag overfor beslutningstagerne
- Udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for psykisk syges liv
- Styrke de pårørende og det nære netværk.
Støtte de pårørende ved at:
- Tilbyde undervisning og rådgivning til både pårørende og behandlere.
Udbrede oplysning om psykisk sygdom, psykisk syge og deres pårørende gennem
- Udgivelse af blade og andet oplysende materiale
- Deltagelse i samfundsdebatten.
Bedre Psykiatri Ung Aalborg (aldersgruppen 18-30 år):
- At skabe et frirum, hvor unge pårørende kan støtte hinanden, dele erfaringer, samt
indgå i sociale fællesskaber, der hjælper dem til at blive bedre til at passe på sig
selv og på deres nære 
- At forebygge at unge pårørende selv udvikler psykiske lidelser som stress, angst
og depression 
- At give unge de nødvendige værktøjer til at navigere i det livsvilkår det er, at være
pårørende til en psykisk syg, både nu og i fremtiden
- At oplyse unge generelt om psykisk sygdom, dels som led i en aftabuiserende
indsats og dels som en måde at øge forståelsen for rollen, som ung pårørende på
at udvikle og udvide projektet ved at uddanne gruppen af frivillige til bedre at kunne
opnå foreningens formål.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Afholder foredragsaftner og seminardage samt etablere professionelt ledede
netværksgrupper for pårørende. fysisk tilstedeværelse i Psykiatrien hver anden
tirsdag på hhv. Brandevej og Mølleparkvej. Er pt. ved at etablere en
ungdomsafdeling af Bedre Psykiatri Aalborg, der skal ud på skole, gymnasier, cafer
m.v. og fortælle om det at være pårørende til psykisk syge. Endvidere tilbyder vi en
bisidder rolle for de pårørende til møder med det offentlig m.v. Vi fastholder vores og
tiltrækker nye medlemmer via disse aktiviteter samt via jævnlige nyhedsbreve og
facebook/webside opdateringer om nyheder og muligheder indenfor psykiatrien.
Derudover udarbejder vi hvert halvår et program, som vi udgiver i fysisk form
(phamphlet). Dette trykkes i 2x 1.500 eksemplarer. Phampletten ligges ud på
psykiatrien, på biblioteker, lægehuse m.fl. Vi har lavet et samarbejde med familie og
beskæftigelsesforvaltningen, der orienterer deres medarbejdere og sagsbehandlere
om vores tilbud. Ligesom vi har samarbejder med flere skoler om samme til elever
og forældre.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Bedre Psykiatri Aalborg

Pårørende til en af målgrupperne

Side 32 af 396

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Kvalitativt arbejder BP Aalborg for at vores medlemmer får mulighed for at opnå de
fleste af eller optimalt alle følgende mål:
• Mulighed for at mødes med ligestillede i samme situation.
• Redskaber til at bearbejde skyld, skam og tabu og modvirke isolationstendenser.
• Redskaber til at håndtere stress på en hensigtsmæssig måde.
• Redskaber til at respektere og holde fast på egne grænser.
• Indsigt i, hvordan krisen ofte kan være en udviklende proces.
• Indsigt i, hvorfor og hvordan vi oplever den samme situation forskelligt.
• Redskaber til positiv kommunikation både internt (egne tanker) og eksternt
(ord/tale).
• Redskaber til at begrænse konflikter (antal og omfang) mellem den pårørende og
den psykisk syge person.
• Redskaber til at begrænse konflikter mellem pårørende og evt. behandler/det
psykiatriske behandlingssystem.
• Redskaber til at finde bedre løsninger med det psykiatriske behandlingssystem.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Der søges om tilskud til at fortsætte foreningens arbejde med at forbedre forhold og
viden udbrede redskaber til påhørerende til mennesker med psykiske lidelser. Der
søges ligeledes til etablering af en ungdomsafdeling af Bedre Psykiatri i Aalborg
Kommune.
BP Aalborg søger tilskud til:
- 6 informations- og oplysningsaftener om psykisk sygdom, behandling, rådgivning
mv. (3 forår og efterår)
- Etablering af netværksgrupper (2 stk forår/sommer - efterår/vinter)
- Trykning af 2 årlige aktivitetets phampletter
BP Ung Aalborg aktiviteter i 2016
- Netværksgrupper for unge pårørende (løbende aktivitet med grupper af 5-10 unge,
der mødes i 2 timer hver 2. uge).
- Gå-hjem-møder for unge pårørende og andre interesserede (løbende aktivitet – 23 per halve år)
- Afholdelse af oplysende arrangementer på relevante institutioner (2-3 per halve år)
- Deltagelse i arrangementer, med relevans for unge pårørende
- Oplysning og aftabuisering (dels gennem arrangementer, sociale medier og
udsendelse af nyhedsbrev)
- Uddannelse af frivilliggruppen for at sikre at foreningen har de nødvendige
kompetencer, til at gennemføre projekterne.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

4.957

Hvad er landsforeningens disponible formue?

1.500.000

Hvad er formålet med formuen?

Agerer buffer likviditet til forudsete udgifter.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Der er søgt midler fra TRYG fonden til netværksgrupper til ikke-danske talende
pårørende (indvandrer). Hvilket er noget andet end det vi har søgt til her.

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

161.000 kr.

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

Ikke modtaget svar endnu.

Ansøgt tilskud 2016

111.000

Bedre Psykiatri Aalborg

Side 33 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Etablering af professionel leddet netværksgruppe/støttegruppe
for pårørende til psykisk syge i foråret og efteråret 2016. Netværksgrupperne kører
over ca. 10 gange. Tidligere år har vist at udgiften til en netværksgruppe ligger på
kr. 25.000. Det ansøgte beløb er til to grupper (forår/efterår).
Beløb: 50000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: 6 informations- og oplysningsaftener om psykisk sygdom,
behandling, rådgivning mv. 3 forår og 3 efterår.
Beløb: 30000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Trykning af phamplet. 2 gange i 2016 af 1500 ekspemplarer pr.
gang.
Beløb: 6000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Aktivitet, Kompetenceudvikling for
frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Etablering af BP Ung Aalborg:
Mødeudgifter kr. 3.000
Arbejdsaftner kr. 3.000
Transport kr. 4.000
Netværksgrupper kr. 6.000
Oplysning og aftabuiserende indsatser kr. 6.000
Frivilligpleje og -uddannelse kr. 3.000
Beløb: 25000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

15.000

§ 18 indstilling 2016

15.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 15.000 til netværksgruppe/støttegruppe for pårørende til psykisk syge

Bedre Psykiatri Aalborg

Side 34 af 396

BenzoRådgivningen
Landsforeningen SIND
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 19-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-7
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

BenzoRådgivningen Landsforeningen SIND

Foreningens postnr.

2630

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Med henblik på at formindske brugen af sove- og nervemedicin
(benzodiazepiner) så ingen bliver afhængige, skal BenzoRådgivningen
indsamle og formidle viden om virkning og bivirkninger af
Benzodiazepiner til
• medicinske faggrupper
• politikere og andre beslutningstagere
• borgere i øvrigt
Samt støtte og informere de mennesker, der af den ene eller den
anden årsag er blevet afhængige af sove- og nervemedicin
(benzodiazepiner).

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

information og rådgivning

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sindslidende

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Afhængige af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner) pårørende og
sundhedspersonale

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Efter stramningen af retningslinjerne for brug af vanedannede sove- og
nervemedicin (benzodiazepiner), er mange brugere sat på nedtrapning
af den praktiserende læge.
Der er derfor fortsat stort behov for støtte og information under og efter en
nedtrapning.
Mennesker, som kommer ud af deres sommetider mangeårige forbrug
af sløvende medicin, vil opleve en meget større livskvalitet. Al statistik
viser, at der vil blive færre besøg hos den praktiserende læge, færre
indlæggelser og de fleste vil igen kunne deltage i det sociale liv, de har
været afskåret frDet anslås at 3.000 -3.500 mennesker i kommunen af den ene eller
den
anden årsag er blevet afhængige af sove- og nervemedicin
(benzodiazepiner)- heraf omkring 1.100 langtidsbrugere, med behov
for hjælp under nedtrapning.a pga. afhængigheden og de medicinske bivirkninger.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

BenzoRådgivningen Landsforeningen SIND

Side 35 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

BenzoRådgivningen har i Aalborg en gratis, anonym rådgivning og tilbud om
støttegruppe. Åbningstiden er 3 timer om ugen, og der holdes yderligere åbent efter
behov. En landsdækkende telefonrådgivning har åbningstid 10 timer om ugen.
Flere af vores erfarne frivillige rådgivere samt koordinator er bosat i kommunen og
er særdeles aktive i rådgivningen.
Desuden tilbydes rådgivning af pårørende og undervisning af sundhedspersonale.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

vides ikke

Hvad er formålet med formuen?

BenzoRådgivningen er et selvstændigt projekt under Landsforeningen SIND og har
derfor ikke mulighed for tilskud fra Landsforeningen

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Sundheds- og Ældremininsteriet, samt §18 fra kommuner med benzo-aktiviteter

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

680,000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

672,100 i 2015

Ansøgt tilskud 2016

38.700

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorartikler kr. 2.000, telefon-og internet kr.1000,
regnskab og revision kr.3.300, annoncering og infomaterialer kr.8.000
Beløb: 14,300
Udgift: Rådgivning/ vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Mødeudgifter i gratis, anonym rådgivning for afhængige,
pårørende og sundhedspersonale i ugentlig åbningstid på 3 timer kr.4.000 samt
supervision af frivillige kr.4.500
Beløb: 8,500
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport til møder 2.05 kr/km
Beløb: 1,500
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Løn koordinator 1 time ugentlig a 306.90
Regelmæssige besøg i rådgivninger samt uddannelse af de frivillige medarbejdere.
Infomøder og foredrag lokalt.
Beløb: 14,400

Ansøgt tilskud 2017

38.700

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorartikler kr. 2.000, telefon-og internet kr.1000,
regnskab og revision kr.3.300, annoncering og infomaterialer kr.8.000
Beløb: 14300
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Mødeudgifter i gratis, anonym rådgivning for afhængige,
pårørende og sundhedspersonale i ugentlig åbningstid på 3 timer kr.4.000 samt
supervision af frivillige kr.4.500
Beløb: 8,500
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport til møder 2.05 kr/km
Beløb: 1,500
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Løn koordinator 1 time ugentlig a 306.90 Regelmæssige besøg i
rådgivninger samt uddannelse af de frivillige medarbejdere. Infomøder og foredrag
lokalt.
Beløb: 14,400

Ansøgt tilskud 2018

BenzoRådgivningen Landsforeningen SIND

38.700

Side 36 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorartikler kr. 2.000, telefon-og internet kr.1000,
regnskab og revision kr.3.300, annoncering og infomaterialer kr.8.000
Beløb: 14,300
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Mødeudgifter i gratis, anonym rådgivning for afhængige,
pårørende og sundhedspersonale i ugentlig åbningstid på 3 timer kr.4.000 samt
supervision af frivillige kr.4.500
Beløb: 8,500
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport til møder 2.05 kr/km
Beløb: 1,500
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Løn koordinator 1 time ugentlig a 306.90 Regelmæssige besøg i
rådgivninger samt uddannelse af de frivillige medarbejdere. Infomøder og foredrag
lokalt.
Beløb: 14,400

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

6.500

§ 18 indstilling 2016

10.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 10.000 kr. til foreningens rådgivningsaktiviteter

BenzoRådgivningen Landsforeningen SIND

Side 37 af 396

Besøgsvenner for Ældre Døve i
Nordjylland
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 02-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-50
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Besøgsvenner for Ældre Døve i Nordjylland

Foreningens postnr.

9210 Ålborg sø

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Besøgstjenesten for for ældre døve i Ålborg Nordjylland formål er at bryde isolation
blandt døve , især dem ,som er bevægelseshæmmet .
Ældre døve forstår tegnsprog bedst . Derfor kan alle besøgsvennerne beherske
tegnsproget flydende.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Møder med besøgevenerne / information om besøgstjenesten

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Ensomme

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Bryde isolationen.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

transport
møde / informationer
kontordhold

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

ingen 0 kr.

Hvad er formålet med formuen?

ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Besøgsvenner for Ældre Døve i Nordjylland

Side 38 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

9.500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: .
Dækning af rejsekort / transport i bil. 6000 kr.
kontorhold 500 kr.
møder / information 1.000 kr.
Beløb: 7.500 kr

Ansøgt tilskud 2017

9.500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: møder / information
transport
kontothold
Beløb: 7.500

Ansøgt tilskud 2018

9.500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: møder / information
transport
kontorhold
Beløb: 7.500

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

3.000

§ 18 indstilling 2016

3.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 3.000 kr. til besøgsaktiviteter hos ældre døve

Besøgsvenner for Ældre Døve i Nordjylland

Side 39 af 396

Bisiddernetværk Nordjylland
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 08-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-88
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Bisiddernetværk Nordjylland

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Bisiddernetværk Nordjylland tilbyder borgere en bisidder i forbindelse med deres
møder med forskellige offentlige myndigheder. Vi tilbyder fx at tage med som
bisiddere ved lægebesøg, møde med sagsbehandler, møde med forsikringsselskab,
pensionssager, møde i skifteretten om arvesager m.m.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Der er i øjeblikket ikke grundlag for at søge nye frivillige

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Målgruppen er pesoner der gerne vil have en støtte med til offentlige myndigheder,
fogedre, bank sygehus, Statsforvaltningen m.m.

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At have en bisidder med til et møde skaber tryghed for borgeren, og bisidderen kan
derudover bidrage til borgerens indsigt og forståelse i egen sag. Dette vil lette
samarbejdet mellem borger og myndighed. Samlet set vil en bisidder kunne bidrage
til en bedre sagsgang til gavn for både borger og myndighed.
Efter at have været bisiddere for en del borgere har vi erfaret at det virkelig giver en
stor tryghed for borgeren og at det også i de fleste tilfælde bliver modtaget rigtig
godt af sagsbehandlerne, der ser en stor fordel i at borgeren, i kraft af bisidderen, er
helt klar over hvad der skal ske fremadrettet i deres sag og at de får en forståelse af
hvordan det sociale system virker.
De borgere der henvender sig til Bisiddernet Nordjylland er fortrinsvis nogle der er
ikke har overskud og energi til at "hamle" op med "systemet".
Grunden til at mange ikke kan overskue deres egen sag er i væsentlig grad på
grund af den kompleksitet der efterhånden er i den sociale lovgivning.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Brochurer, Hjemmeside, Porto, Transport, Telefon

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

2.119

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Har ingen Landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Uforudsete udgifter

Bisiddernetværk Nordjylland

Side 40 af 396

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

3.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Hjemmeside, Porto, Brochurer
Beløb: 1.000,00
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport - kr. 2,00 pr kilometer
Beløb: 2.000,00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

3.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

der bevilliges 3.000 kr til aktiviteter for målgruppen

Bisiddernetværk Nordjylland

Side 41 af 396

Bislev Seniorklub
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 06-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-75
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Bislev Seniorklub

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At samle seniorer i vort lokalområde til arrangementer af kulturel, social og
oplysende karakter, med henblik på at hindre ensomhed

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Tilbyder arrangementer af forskellig art for at tilgodese medlemmerne så godt som
muligt. Forsøger jævnligt med nye tiltag for at tiltrække nye medlemmer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De får aktiviteter, .der styrker fællesskab i lokalområdet - gennem oplevelse af
hygge, nærvær og samvær. Dermed mindsker vi ensomheden.
,

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Til foredrag og Seniorhøjskole, og møder med f.eks fællesspisning og sang
- udflugter i lokalområdet, fællesarrangementer på tværs af foreninger og
generationer, mest sammen med skolen og menighedsrådet,
Vi vil gerne i 2016 forsøge at oprette en biografklub i Nibe biograf -sammen med
naboforeninger , da vi synes, det er et godt lokaltilbud for seniorer. vi påtænker, at
det skal være formiddagsforestillinger og med tid til en kop kaffe bagefter i hyggeligt
samvær.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

31.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

At sikre, at de beskrevne arrangementer kan realiseres uden underskud

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Bislev Seniorklub

Side 42 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

15.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Møder, kopier, foldere, telefon fotos, protokol
Beløb: 2000 kr.
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Lokaleleje - i Aktivitetshuset, hvor udgiften i år har været på
7200 kr, hvilket vil stige for næste år.
Beløb: 7500 kr.
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Foredrag, seniorhøjskole, æbledag på skolen, møder af
forskellig art,
f. eks. fællesspisning
Beløb: 1500 kr
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Nye tiltag f. eks. biografklub
Beløb: 4000 kr

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Bislev Seniorklub

Side 43 af 396

Blik og Rør Senior klub
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 05-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-72
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Blik og Rør Senior klub

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At samle ældre og syge blikkenslagere til hyggeligt samvær, +virksomhedsbesøg og
en udflugt ind i mellem, og underholdning

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

vi er 72 registrerede medlemmer hvoraf der kommer ca halvdelen
hvor vi forsøger at få resten med.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

godt samvær

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

udflugt - virksomhedsbesøg og arangementer

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

6900

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

udgifter til pogrammer porto tlf. og arangementer

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Blik og Rør Senior klub

2000

Side 44 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: og arangementer
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Øvrige udgifter, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: udgifter
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2018
Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: udgifter
Beløb: 2000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteterne ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

Blik og Rør Senior klub

Side 45 af 396

Blå Kors Danmark, Barnets Blå Hus
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-105
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Blå Kors Danmark, Barnets Blå Hus

Foreningens postnr.

8600

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At drive et støttecenter for børn 0-13 år, fra familier med misbrugsproblematikker.
Fokus er på forebyggelse og tidlig indsats. Forventningen er, at en effektiv indsats
kan medvirke til at øge børn og forældres livsmestring og livskvalitet på kort og lang
sigt.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Ved synliggørelse af Barnets Blå Hus gennem AAKs Frivilligmarked, Familie og
Beskæftigelsesforvaltningens foreningsmarked, www.frivillignet.dk og facebook.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Mere velfungerende børn, som har en tryg base, hvor de kan hente hjælp. Det giver
dem bedre trivsel i hverdagen. Fælles aktiviteter med forælderne giver dem positive
oplevelser og hjælper dem til at være familie. Med den tidlig indsats øges børnenes
livsmestring og der bliver skabt et netværk omkring familierne.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Blå Kors Danmark, Barnets Blå Hus

Side 46 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Aktiviteter/Ture: Aktivitet dækker over udgifter ift. at holde åbent hver eftermiddag og
nogle weekenden. Det kan være udgifter til f.eks. kreative aktiviteter, når der bages,
småanskaffelser til aktiviteterne, entré til forskellige steder f.eks. biograf eller DGI
huset osv. Disse aktiviteter gør eftermiddagene i Barnets Blå Hus interessante og
sjove for børnene. Derudover er der turene/entre. Børnene, der kommer i Barnets
Blå Hus har ikke samme mulighed for oplevelser i deres ferier, som
klassekammeraterne. Derfor gøres der en del for at vi har åbent i f.eks. alle ferier og
at der sker noget særligt for børn og forældre.
Fortæring: Mad spiller en stor rolle i det sociale samvær. Tre gange om ugen er der
fællesspisning her i Barnets Blå Hus. Disse måltider kan noget helt unikt ved at de
skaber fællesskab på en ny måde for familierne. Det at sidde sammen og spise og
samtale er for nogle en udfordring i dagligdagen men med tiden lærer de den
kompetence. At sidde og vente på hinanden, tale, lytte og spise er en af de
aktiviteter hvor der virkelig sker en udvikling hos børnene (og forældrene). Disse
måltider handler derfor ikke blot om mad men om socialtræning og nærvær i
familien.
Derud over er der altid frugt om eftermiddagen når børnene kommer fra skole.
Frivillige: De frivillige gør en kæmpe indsats og muliggøre Barnets Blå Hus'
aktivitetsniveau. Vi afholder frivilligaftner (3-4 gange årligt), som både er sociale og
faglige. Det vil sige der altid er et input som udvikler deres kompetencer som
frivillige. Det kan også være et kursus eller oplæg, der kunne være relevant for dem
at deltage i. For at holde dem skarpe på opgaven i Barnets Blå Hus modtager de
hver 6. uge supervision hvor der også er mindre udgifter forbundet med.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Der er ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

99.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Aktivitet dækker over udgifter ift. at holde åbent hver eftermiddag
og nogle weekender.
Beløb: 20.000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Fagligt/ kompetence opbyggende input på frivilligaftner +
fortæring
For at holde dem skarpe på opgaven i Barnets Blå Hus modtager de hver 6. uge
supervision
Frivillig aften: 3.500 kr.
Supervision: 500 kr.
Beløb: 4.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Fortæring: Mad spiller en stor rolle i det sociale samvær. I 2016
er der planlagt 135 fællesspisninger á ca. 250 kr. og ca. 225 dage med åbent hvor
der skal være frugt m.m. á 50 kr.
Fællesspisninger135x250kr
Frugt m.m.
225x50kr
Total: 45.000 kr.
Beløb: 45.000
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Barnets Blå Hus bor til leje i en almindelig boligopgang
Beløb: 30.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018
Blå Kors Danmark, Barnets Blå Hus

Side 47 af 396

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

70.000

§ 18 indstilling 2016

45.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 45.000 til aktiviteter for målgruppen

Blå Kors Danmark, Barnets Blå Hus

Side 48 af 396

Borgerhjælp Øst
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-137
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Borgerhjælp Øst

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Hjælp til ældre og handicappede, der har problemer, som den kommunale pleje ikke
kan løse.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Forsyner læger, hjemmesygeplejersker,hjemmehjælpen,tandlæger, apotek,
Trekanten, forretninger, boligforeningen i området o.s.v.
Når der er arrangementer på Smedegården kommer jeg og fortæller om voves
forening.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Handicappede

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Vores hjælp: Følge læge tandlæge sygehus ,speciallister m.v.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Invitere vore brugere på Smedegården, så de kan se hvor mange
aktiviteter der er for dem og snakke med ligestillede og få en kop kaffe
og spise frokost, der sker jo så mange de ikke aner noget om,
Men det er svært at lave noget når vi knap har råd til det

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

2000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At bruge dem på brugere, et arrangement, ture m.v.
Bedre livskvalitet og glæde i hverdagen

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

Borgerhjælp Øst
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Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

7000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Administrationsomkostninger 1000
Telefonudgifter
1800
Møder
2000
Generalforsamling
1000
Kørepenge
1200
Køre på udflugt, en tur i hunde skoven, købe en kop kaffe når vi er med borgerne i
byen for at hjælpe med at købe tøj o.sv.
Vi har jo med ældre borgere at gøre, som aldrig kommer ud og som sjælden ser
andet end hjemmehjælpere, de har sandelig megen behov for lidt glæde. de er jo
meget gamle og kan simpelthen og tør ikke gå ud alene, de fleste af dem vi hjælper
med at handle og gå en tur er over 80, den ældste er 99 år har kun en datter i
England. De ældre er så glade, når vi kommer og græder når vi går, de er så
taknemlige for lidt og vi som frivillige bruger med glæde megen af vores fritid. Jeg
er afsted 3 til 5 dage om ugen, mine hjælpere fra 1 til 3 gange og Aalborg øst er et
stort område så vi må også tit køre i egen bil til og fra borgerne.Vh Margrethe
Beløb: 7000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

7.000

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr til aktiviteter for målgruppen

Borgerhjælp Øst

Side 50 af 396

Broen Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 11-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-115
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Broen Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at hjælpe udsatte børn og unge til at få en sund og aktiv fritid
i lokale klubber og foreninger. Broen Aalborg hjælper med økonomisk bistand til
kontingenter, ture, sportsrekvisitter og tøj. Derfor er foreningens formål også at
skaffe midler fra offentlige puljer, fonde, sponsorater mm., så disse børn kan
fortsætte i fritidsaktiviteten.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

De børn vi støtter, er de egentlige medlemmer. Vi får kontakt til disse via tæt
samarbejde med kommunale fagpersoner, som visiterer ressourcesvage familier til
Broen Aalborgs støtte. Vi har dog også private støttemedlemmer, som vi annoncerer
efter via sociale medier, personlig kontakt og hjemmeside. Deres støttebeløb bruges
til drift af foreningen.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Gennem et aktivt fritidsliv kan børnene være sammen med andre børn, unge og
voksne rollemodeller i et positivt fællesskab. Undersøgelser viser, at udsatte børn
kan opnå større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter og det kan
modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre. De børn vi får kontakt
med står ofte helt udenfor et socialt fællesskab. Nogle fører tilmed et inaktivt liv med
negative konsekvenser for deres vægt, fysiske udvikling og generelle sundhed. Der
er altså tale om en negativ spiral, som vi heldigvis kan være med til at bryde. Når vi
hjælper et barn til at starte i en sportsklub, spejdergruppe eller andet, ser vi ofte
resultater som større selvværd, glæde, større omgangskreds og sundere livsstil.
Kort sagt kan vores hjælp med at få de udsatte børn over broen til en fritidsaktivitet
være en direkte genvej til at begynde at bryde den negative sociale arv.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Broen Aalborg

Side 51 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

I Broen Aalborg har vi ingen udgifter til lokaler eller personale og næsten ingen til
drift. Al arbejde udføres på frivillig basis. Derfor går alle midlerne til børnene.
Hoveddelen af tilskuddet skal bruges til at betale løbende kontingenter til foreninger
og klubber, hvor børnene er aktive. Alle betalinger sker direkte til klubber og
foreninger, hvilket sikrer at midlerne ender i de rigtige hænder. Vi støtter ligeledes
børnene med betaling af ture, stævner og lejre i forbindelse med aktiviteten samt tøj
og udstyr til deres aktivitet. Vi støtter på nuværende tidspunkt 20-25 forskellige
fritidsaktiviteter, der inkluderer alt fra musikskole, hockey, fodbold til gymnastik og
spejder. Udgifterne kan variere alt efter hvilken aktivitet, der er tale om, men i
gennemsnit koster hvert barn 1500 kr. om året. Her er både kontingent og udstyr
inkluderet. Turene er en ekstra udgift, så beløbet kan i perioder gennemsnitligt være
højere.
Vi forventer at få op til 100 nye børn i 2016, hvilket svarer til en udgift på 150.000 kr.
Derudover har vi de "gamle" børn, som fortsat er aktive. Vi vil derfor også søge
midler fra anden side til at kunne dække de resterende udgifter.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

44.725

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening. Vi har et sekretariat ved navn Broen Danmark.
Vi er selvstændige størrelser med hver sit sæt vedtægter. Broen Danmark har en
koordinerende rolle i forhold til de lokale Broen foreninger.

Hvad er formålet med formuen?

Formuen skal sikre, at der hele tiden er tilstrækkeligt med midler til at betale for de
løbende udgifter til kontingenter, udstyr og ture. Kontingenterne bliver betalt både
månedligt, kvartalsvis og årligt, hvilket gør det nødvendigt, at Broen Aalborg altid har
et rådighedsbeløb, der kan dække udgifterne. Vores nuværende formue vil
sandsynligvis kunne dække vores udgifter til ca. medio februar 2016.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

150.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: støtte til 100 børn i 2016. Gennemsnitlig udgift pr. barn: 1500 kr.
Beløb: 150.000 kr

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

75.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges75.000 til supplement til foreningens formue til de planlagte aktiviteter

Broen Aalborg
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Børns Vilkår
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-128
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Børns Vilkår

Foreningens postnr.

2500

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår,
opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Gennem Børns Vilkårs rådgivning oplever målgruppen at blive hjulpet med at tale
om bekymringer, oplevelser og tanker samt finde løsninger på sine problemer.
Formålet med Børns Vilkårs rådgivning er at yde støtte, vejledning og omsorg til
børn og unge, som enten ikke har andre voksne at tale med eller som ikke ønsker at
delagtiggøre de voksne, de kender, i problemerne.
Barnet mødes af en anerkendende voksen rådgiver, der gør at barnet oplever;
• At blive mødt med oprigtig interesse og som et individ med egne synspunkter
• At blive lyttet til og anerkendt
• At der er tillid til, at han/hun er kompetent i eget liv
• At have forståelse for sin situation
• At barnet selv har indflydelse på aftaler og rammer for processen
• At barnet får forståelse for, hvorfor barnets ønsker er i mødekommet eller
eventuelt ikke er imødekommet
• At barnet får faktuel information om forskellige spørgsmål, som barnet måtte have
eller guide barnet derhen, hvor han/hun kan få den relevante information
Det er således målet for Børns vilkår, at målgruppen altid får en positiv oplevelse
med at kontakte Børns Vilkårs rådgivningen og derfor er indstillet på at tage kontakt
igen når behovet er der.
Børn og unge kontakter Børns Vilkår for at få rådgivning om en bred vifte af
problemstillinger. Nogle børn og unge kontakter rådgivningen for at tale om
oplevelser fra hverdagen i skolen eller hjemmet. Det kan være oplevelser relateret til
drillerier, mobning eller forskellige former for teenageproblemer som forelskelse og
seksualitet. En stor del af rådgivningerne vedrører imidlertid meget alvorlige
problemer, hvor der ofte er tale om omsorgssvigt.
Det kan være svært at sige fra og få mod til at tale om ens oplevelser, derfor hjælper
Børns Vilkår børn og unge med at snakke med nogen i stedet for, at gå rundt med
problemerne alene.

Børns Vilkår

Side 53 af 396

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Børns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning af børn og
unge på BørneTelefonen, der er omdrejningspunktet for arbejdet. Gennem de mere
end 38.000 årlige samtaler med børn og unge, der har det svært, får vi et nuanceret
billede af børns liv i Danmark.
Rådgivningen er landsdækkende og sker på forskellige platforme, herunder:
Telefon, Chat, Brevkasse, SMS, www.BørneTelefonen.dk, ”Børn hjælper børn”, hvor
børn har mulighed, for at udveksle gode råd og erfaringer samt ForældreTelefonen
og FagTelefonen for alle, som ønsker råd og vejledning i forbindelse med
børnefaglige problemstillinger.
Børns Vilkår har hjemsted i Valby. Det er herfra, at Børns Vilkårs frivillige rådgiver
børn fra Aalborg Kommune og resten af Danmark. Selve aktiviteten foregår således
to steder på én gang - i Valby og i brugerens hjemkommune. At rådgiverne er
samlet på en lokalitet giver mulighed for et samlet fagligt miljø og systematisk
kvalitetskontrol og -udvikling, således at børn og unge kan få så god rådgivning som
mulig.
Åbningstiden i rådgivningen er mandag til søndag kl. 11-23. Det er gratis og
anonymt at ringe til BørneTelefonen, og opkaldet kan ikke spores på
telefonregningen, fordi Børns Vilkår har fået tildelt det europæiske ”helpline”nummer 116 111. BørneTelefonen er således den officielt anerkendte
rådgivningslinje for børn i Danmark.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

20.221.726

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening.

Hvad er formålet med formuen?

Børns Vilkår har i 2014 været i stand til både at udvide aktivitetsniveauet og
konsolidere sig yderligere. Et forsvarligt niveau for økonomiske reserver skaber
større sikkerhed for, at foreningen vil kunne videreføre eksisterende projekter. En
eventuel støtte fra Aalborg Kommune vil imidlertid blive anvendt direkte i det sociale
arbejde, som hvert år kommer et stort antal børn og unge fra Aalborg Kommune til
gode.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Der ansøges løbende om støtte fra §18 kommuner og relevante, private fonde.

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

80.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Det frivillige arbejde udgør fundamentet i Børns Vilkårs
rådgivning, men selve rådgivningsafdelingen i organisationen arbejder også med
forskning, børnepolitik og større sideløbende projekter. Børns Vilkår søger imidlertid
kun om tilskud til de udgifter, der direkte vedrører det frivillige sociale arbejdes
fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering. Der er tale om frivilligt socialt arbejde,
som vil komme mange børn fra Aalborg Kommune til gode i 2016. Disse udgifter er
budgetteret til 6.605.899 kr. i 2016.
Beløb: 80.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr til aktiviteter for målgruppen
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Børns Voksenvenner i Aalborg og
Omegn
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-97
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er "at give børn fra 0-18 år, der har meget få tætte relationer til
voksne i deres dagligdag, mulighed for at få kontakt med en voksen, der har
ressourcer og overskud".
Det er således foreningens helt overordnede mål at forebygge, at et ensomt og
isoleret barndomsliv fører til udvikling af følelsesmæssige og sociale problemer hos
barnet i form af lav selvværdsfølelse, utryghed, ensomhed, manglende tillid til andre
mennesker og dermed manglende evne til at få etableret sig i et godt voksenliv med
gode sociale relationer.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi afholder aktiviteter for frivillige, forældre og børn og netværksmøder for frivillige
voksenvenner. Vi laver P.R. arbejde, annoncerer i aviser og dagblade, uddeler
brochurer og andre infomaterialer, deltager på frivilligmarked, Aalborg Øst dag,
Foreningsmarked i Tornhøjhallen o.lign. Holder foredrag om foreningen, er aktive på
de digitale medier Facebook og Linkedin og hjemmeside.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
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Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

I Aalborg kommune er der mange børn og unge mellem 0-15 år, som vokser op i
familier med spinkle netværk. Måske er der kun èn forsørger eller sygdomsramte
forældre, måske er der ingen bedsteforældre eller familien er af anden etnisk
herkomst og har derfor deres evt. familienetværk langt væk. Fælles for alle
familierne er, at de har en oplevelse af, at barnet/ den unge vil kunne profitere af et
venskab med en frivillig voksen.
Målgruppen for børn og familier i Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn er børn,
der vokser op i familier med kun èn forsørger eller med sygdomsramte forældre.
Børnene har ikke behandlingskrævende behov, men blot brug for en ekstra voksen
at være sammen med i fritiden.
For den frivillige Voksenven, Familieven eller Storesøster/Storebror betyder
venskabet, at vedkommendes liv beriges gennem den emotionelle relation til
barnet/den unge. Det er vigtigt for voksenvennerne at mærke, at man er med til at
gøre en afgørende forskel for barnet og at man via venskabet og den tætte
forpligtende kontakt får en stor betydning i barnets liv. Venskabet afstedkommer
gode oplevelser, kreativ udfoldelse og en forpligtende og dannende følelse af at
være rollemodel. Venskaberne er en win-win relation på tværs af generationer, alder
og ofte sociale skel. Venskaberne styrker dermed den sociale sammenhængskraft i
kommunen.
Børns Voksenvenner arbejder med - og på at være en del af en tidlig, forebyggende
og rettidig indsats.
Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn arbejder med tre slags venskaber.
Venskaberne etablerer vi for såvel børn og unge af dansk oprindelse såvel som for
børn og unge af anden etnisk herkomst.
Ny aktivitet er den tredje form for venskab, nemlig Storesøster/ storebror venskaberne:
a.Familievenner: I venskaber med børn under 7 år skal den frivillige voksne i
venskabet være indstillet på at inddrage barnets nære familie i venskabet.
Familievennen giver barnet og den nære familie ”et ekstra ben” i deres spinkle
netværk. Familien får en ny stabilitet ind i deres tilværelse med en ressourcestærk
voksen, som involverer sig i barnet og dets trivsel på en medlevende måde.
Familievennen har blik for barnet og dets udvikling og yder selv en indsats for at
give barnet gode oplevelser og følelsen af tryghed. Familievenner er frivillige i en
moden alder, der kan se sig selv i rollen som ”reservebedsteforældre”.
b.Voksenvenner: I venskaber med børn over 7 år knyttes venskabet mellem barnet
og den frivillige voksne. Samværet foregår omkring aktiviteter, som begge
interesserer sig for. Aktiviteterne kan være alt fra sportsaktiviteter, udflugter eller
kulturelle oplevelser til hjemlige, hyggelige sysler som spil, madlavning eller kreative
udfoldelser. Barnet/den unge bliver set og anerkendt af en ny betydningsfuld
voksen, der tydeligt tilkendegiver at have valgt barnet/den unge. Barnets/den unges
selvværd øges og venskabet forebygger social isolation og følelsesmæssige
problemer. Barnet får via samværet med sin voksenven mulighed for at opdage og
udvikle sit personlige potentiale og føle stolthed over sin kunnen, sin familie og sin
voksenven. Herigennem ændres barnets/den unges opfattelse af sig selv fra en evt.
negativ identitet til at opleve sig selv som en betydningsfuld person med ressourcer
og gode fremtidsmuligheder.
c.Storesøster/Storebror projektet: Her etableres venskab mellem børn/unge mellem
11 og 15 år og en yngre voksen mellem 20 og 35 år.
Fra et pilotprojekt for målgruppen- støttet af Socialministeriet - ved vi, at
aalborgensiske børn/unge fra 11-års alderen ofte ønsker sig en frivillig voksenven,
som er yngre end forældrene, og som de kan betragte som en slags storesøster
eller storebror. De synes, det er ”sejere” at have en storesøster eller storebror end
at have en voksenven.
Alderen mellem 11 og 15 år er svære år for de unge. Mange er ensomme, forvirrede
over egen udvikling og de mange krav fra skole, kammerater og familie samt den
forestående pubertetsalder. Behovet for en yngre, voksen rollemodel er stort, hvad
enten man har dansk eller etnisk minoritets baggrund. Gennem StoresøsterStorebror projektet får den unge mulighed for samvær, aktiviteter og venskab med
en positiv, ressourcefyldt ung rollemodel, som kan vise en vej og et udviklende
alternativ til begrænsende eller ekstremistiske ungdoms miljøer.
Nyt i projektet er også, at vi i Børns Voksenvenners-regi etablerer netværk de
enkelte venskaber imellem via netværksskabende aktiviteter. Planlægningen af
disse fælles aktiviteter sker med involvering af vennerne og den ansatte
projektansvarlige som tovholder. Børnene/de unge møder her de andre børn/unge,
som har Storesøstre eller Storebrødre og får en oplevelse af fællesskab med
ligestillede. En del af børnene/de unge har af forskellige årsager svært ved at
deltage i almindelige fritidsaktiviteter. I samvær med sin Storesøster eller Storebror
støttes de unge i fremadrettet at deltage i aktiviteter i deres lokalområde i Aalborg
på lige fod med andre velfungerende unge.
De yngre voksenvenner giver med deres personligheder, relationer og egne
netværk støtte til de unges personlige udfordringer med eks. stress, mistrivsel,
bekymringer, gruppepres og mobning. Projektet har indtil videre vist sig at have et
stort potentiale, som vi ønsker at bygge videre på/ udforske de næste 3 år.
Der er stor interesse blandt de yngre frivillige om at indgå i projektet, især unge fra
Aalborg Universitet og andre uddannelsesinstitutioner melder sig som potentielle
voksenvenner.
Generelt for de tre venskabsformer
I alle tre venskabsformer kræves det af foreningen, at man ses 2-4 gange om
måneden, at der er stabilitet i forhold til aftaler og i øvrigt ansvarlighed i forhold til
den betydningsfulde relation, man er indgået i. Intentionen er, at venskaberne bliver
langvarige.
Overordnet for alle typer venskaber gælder, at det frivillige venskab medvirker til at
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styrke barnets/den unges almene dannelse og udvikling og inspirerer barnet/ den
unge til at lære og til at gøre en indsats i skolen, til at turde vælge fx uddannelse og
arbejde. Hermed øges barnets/ den unges livskvalitet her og nu samt på længere
sigt.
Vores erfaringer om venskabernes betydning og behovet for voksne ressourcefyldte
rollemodeller og venner understøttes af en ny rapport fra Kora – Det Nationale
Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – der påviser, at 23% af
sårbare børn ikke tager folkeskolens afgangsprøve, mens det kun gælder for 5% af
de øvrige børn. Det er en markant forskel, som kan have store konsekvenser for
børnenes fremtidige liv, mener Hans Skov Kloppenborg, som er en af forskerne bag
rapporten. (Politiken d. 9. november 2015).
Der bliver givet udtryk for, at Børns Voksenvenner er et godt forebyggende tilbud til
børn/ unge og familier, der lider afsavn i forhold andre familiers muligheder for at
tilbyde børnene/ de unge trivsel, nærhed og tryghed.
Fra indgåede venskaber ved vi, at børnene/ de unge får nye interesser. De prøver
eks. nye sportsgrene, får interesse for idræt gennem sjov motion med
voksenvennen. Bøger kan blive kære nye bekendtskaber og naturen bliver
udforsket med ildhu og begejstring. Voksenvennen og den unge oplever og lærer
sammen, der er en intens kommunikation og et trygt og spændende samvær.
De udsatte familiers ofte stramme økonomi giver færre muligheder for at leve op til
”normalfamiliers” udfoldelsesmuligheder i fx tøjvalg, sport, rejser, besøg af
kammerater, fritidsaktiviteter mv. Venskaberne gennem Børns Voksenvenner giver
ikke familierne en økonomisk gevinst, men giver mulighed for aktiviteter og
oplevelser til barnet/den unge, som man kan fortælle om i skolen og dermed
mulighed for at deltage på lige fod og føle sig mindre marginaliseret. Desuden giver
venskaberne en eller flere nære og stærke relationer, der kommer til at betyde øget
trivsel, tro på eget værd, en flerspektret udvikling og dannelse, samt et værn mod
ensomhed og sårbarhed.
Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Pengene skal i 2016, 2017 og 2018 bruges til:
- Etablering af og opfølgning af flere nye, langtidsholdbare venskaber
- Information om foreningens virke til foreninger, skoler, institutioner, bydele og
andre sammenhænge, hvor man kan møde sårbare børn og deres forældre/
netværk
- information om foreningens virke i foldere, flyers, plakater, reklamer, annoncer
o.s.v. for at motivere potentielle voksenvenner til at gøre en frivillig indsats i
foreningen
- uddannelses forløb for potentielle voksenvenner
- øge antallet af samarbejdsparter – fx idrætsforeninger, Aalborg Ungdomsskole,
musikskoler, specielle ungdomsmiljøer, private virksomheder,
uddannelsesinstitutioner og andre frivillige foreninger
- vejledning af børn/ unge og/eller voksenvenner, der møder problematiske
situationer i deres venskaber
- Afholdelse af møder med børn og forældre samt med kommende voksenvenner
- Etablering af fælles aktiviteter for børn/ unge og deres voksenvenner
- udvikling og etablering af nye netværksskabende aktiviteter for børn/ unge og
deres yngre voksenvenner
- evaluere indsatsen og lave nye strategier for det kommende år.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

203.937

Hvad er landsforeningens disponible formue?

592.194

Hvad er formålet med formuen?

Formålet er at imødekomme de økonomiske forpligtelser i forhold til foreningens to
ansatte medarbejdere ved et evt. ophør af foreningen som følge af manglende
udbetaling af satsmidler til landsforeningen. Fastholdelse af det nuværende
personale i tilfælde af reduktion af satsmidlerne. Formuen er desuden beregnet til
aktiviteter, der ikke dækkes af satsmidler og § 18 midler

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Administration: kontorhold, porto, papir, telefon, computer,
kursusmateriale til nye frivillige, forsikring til medarbejdere, renovationsafgift
Beløb: 10.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Aktivitet: netværks skabende sociale aktiviteter for børn, unge,
familier og frivillige
Beløb: 30.000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Kompetenceudvikling for frivillige: obligatoriske
godkendelseskurser for nye frivillige, informationsmøder for at rekruttere nye
frivillige, temamøder og foredrag for frivillige og brugere
Beløb: 25.000
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Rådgivning og vejledning: netværks – og rådgivningsmøder for
frivillige og brugere
Beløb: 20.000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport, takst 2.05 kr. pr. km.
Beløb: 17.000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: P.R., annoncering, brochurer, plakater til synliggørelse af
foreningen og rekruttering af nye frivillige
Beløb: 29.000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Matchning og opfølgningsbesøg ved etablering af venskaber
Beløb: 19.000

Ansøgt tilskud 2017

154.500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontorhold, porto, papir, telefon, computer, kursusmateriale til
nye frivillige, forsikring til medarbejdere, renovationsafgift
Beløb: 10.300
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Netværks skabende sociale aktiviteter for børn, unge, familier og
frivillige
Beløb: 30.900
Udgift: Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Kompetenceudvikling for frivillige: obligatoriske
godkendelseskurser for nye frivillige, informationsmøder for at rekruttere nye
frivillige, temamøder og foredrag for frivillige og brugere
Beløb: 25.750
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Rådgivning og vejledning: netværks – og rådgivningsmøder for
frivillige og brugere
Beløb: 20.600
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport, takst 2.05 kr. pr. km.
Beløb: 17.510
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: P.R., annoncering, brochurer, plakater til synliggørelse af
foreningen og rekruttering af nye frivillige
Beløb: 29.870
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Matchning og opfølgningsbesøg ved etablering af venskaber
Beløb: 19.570

Ansøgt tilskud 2018
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontorhold, porto, papir, telefon, computer, kursusmateriale til
nye frivillige, forsikring til medarbejdere, renovationsafgift
Beløb: 10.609
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Netværks skabende sociale aktiviteter for børn, unge, familier og
frivillige
Beløb: 31.827
Udgift: Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Kompetenceudvikling for frivillige: obligatoriske
godkendelseskurser for nye frivillige, informationsmøder for at rekruttere nye
frivillige, temamøder og foredrag for frivillige og brugere
Beløb: 26.522,50
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Rådgivning og vejledning: netværks – og rådgivningsmøder for
frivillige og brugere
Beløb: 21.218
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport, takst 2.05 kr. pr. km.
Beløb: 18.035,30
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: P.R., annoncering, brochurer, plakater til synliggørelse af
foreningen og rekruttering af nye frivillige
Beløb: 30.766,10
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Matchning og opfølgningsbesøg ved etablering af venskaber
Beløb: 20.157,10

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

80.000

§ 18 indstilling 2016

85.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 85.000 kr. til aktiviteter for målgruppen
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Centerrådet Aktivitetscenteret
Gavlen Tylstrup
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 07-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-83
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Centerrådet Aktivitetscenteret Gavlen Tylstrup

Foreningens postnr.

9382

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Til glæde og aktivering af ældre i vores område

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Annoncerer og holder arrentgementer herunder højskoledage

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Glæde i hverdagen og hjælp til selvhjælp

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Musikarrangementer og foredragsholdere.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

33.630

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Vi afholder musikarrangementer ,højskoledage,julefrokost,påskefrokost
Og sommerudflugter

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

Centerrådet Aktivitetscenteret Gavlen Tylstrup
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Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Musikarrangementer højskoledage foredragsholdere
Beløb: 2000kr

Ansøgt tilskud 2017

Ikke søgt endnu

Ansøgt tilskud 2018

Ikke endnu

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 til aktiviteter for målgruppen
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Centerrådet, Storvorde
Aktivitetscenter
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 26-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-24
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Centerrådet, Storvorde Aktivitetscenter

Foreningens postnr.

9280

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Centerrådet bistår Ældre-handicap forvaltningen med at planlægge og udvikle
kommunens tilbud og foranstaltninger for aktivitetscentret for alders- og
førtidspensionister samt efterlønsmodtagere

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi planlægger en kampagne målrettet mod de 21-59 årige med tilbud om frivilligt
socialt arbejde og interaktivitet overfor gangbesværede ældre , hvor de 21-59 årige
kan skubbe de gangbesværede en tur én gang om ugen ud i byen og naturen.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Målgruppen er frivillige 21-59 år som hjælper ældre gangbesværede

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

I dag er der 15 frivillige skubbere i alderen 60-75 år af ældre gangbesværede i
kørestole. De frivillige skubbere bliver ældre og ældre, og de ældre gangbesværede
i kørestol bliver tungere at skubbe. Derfor skal der nye kræfter til, og dermed gerne
21-59 årige, som kan se interesse i interaktiviteten med de ældre gangbesværede.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Muligheden for ældre gangbesværede om at komme en tur i byen og ud i naturen
én gang om ugen skal fastholdes og meget gerne også byde på muligheden for
mødet med en 21-59 årig, som "skubber".
Kampagnen skal målrettes mod 21-59 årige, som kan se en interesse i interaktivitet
med ældre gangbesværede, og måske for en ung studerende som en mulighed for
at optjene point til videre studier via frivilligt socialt arbejde.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

20.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Centerrådet, Storvorde Aktivitetscenter

Side 62 af 396

Hvad er formålet med formuen?

Formuen er afsat til andre formål. Centerrådet er ansvarlig for, at der tilrettelægges
og afvikles aktiviteter til gavn for alders- og førtidspensionister samt efterlønnere, og
herunder forsøge at skaffe tilstrækkelige midler til at afvikle disse tilbud.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Rådgivning/ vejledning,
Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: 1. Webmedie og annonce kontakt målrettet 21-59 årige til
frivilligt socialt arbejde
2. Netværksgruppe arrangement mellem 21-59 årige og ældre gangbesværede
3. Deltagelse af konsulent til at sikre rigtigt match mellem 21-59 årige og ældre
4. Buskort til studerende ved frivilligt socialt arbejde
Beløb: kr. 10.000,00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 til aktiviteter for målgruppen

Centerrådet, Storvorde Aktivitetscenter

Side 63 af 396

CharityCenter
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 21-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-14
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

CharityCenter

Foreningens postnr.

9270

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

CharityCenter:
Foreningens formål er at støtte og arbejde for forbedringer af menneskers vilkår i
ind- og udland. Arbejdet udføres på det kristne menneske og livssyn.
Ansøgningens formål/Nye Ungdomsforening under Charity:
Stk 1. Foreningen formål er at samle børn, teenagere og unge, for at de på grundlag
af det kristne livs- og menneskesyn kan:
a. danne og udvikle naturlige venskaber
b. arrangere og deltage i forskellige fritidsaktiviteter
c. indgå som aktive og ansvarsbevidste borgere i det danske samfund
d. at række ud og hjælpe mennesker i nød, åndeligt, sjæleligt og fysisk
e. at aktivere unge i frivilligt kristent arbejde - så de tidligt får hjerte for at hjælpe og
missionere.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Arrangementer for medlemmer som pleje af staben.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De unge får indsigt i og mulighed for at møde sociale behov der eksisterer både i
deres eget nærmiljø, men også nationalt og internationalt. De får erfaring med at
række ud og give, og leve uselvisk.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

CharityCenter

Side 64 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Charity ønsker at etablere en ungdomsforening, da foreningen indtil nu har fundet
det svært at aktivere unge i dens frivillige arbejde. Charity har for nuværende 70
frivillige, hvoraf kun 25 er unge.
Denne ungdomsforening vil have til formål, at aktivere og organisere unge til at
hjælpe mennesker i nød. Det vil både være lokalt, nationalt og internationalt.
Bl.a. vil ungdomsforeningen blive ansvarlige for følgende aktiviteter, som Charity
allerede har igangsat:
- Hjælpe lokale børne- og ungdomsforeninger med at række ud i lokalsamfundet ved
uddeling af skoletasker ved skolestart og julekurve til jul. "Adopt-a-block" projekt
hvor vi hjælper folk i deres hverdag, med ting de ikke slev kan klare. Eksempelvis
ældre mennesker med noget i deres bolig de ikke selv kan klare.
- Fadderskabsprogram i Uganda.
- Arrangering af lejre for enten børn, kontakthjælpsmodtagere eller asylansøgere.
Charity har stor forventning til at når ungdomsforeningen først er stiftet og etableret,
vil der komme mange nye initiativer. Bl.a. har de unge der allerede er involveret i
projektet, følgende på tale:
- volontørprogram, hvor unge hjælper og rådgiver unge.
- Studie- og ledertræningsrejser.
- Fordragsaftener med fokus på at udruste og inspirere unge til et bedre liv.
- Hjælpe andre lokale foreninger med afholdelse af åbne arrangementer, så som
konferencer, børnedage m.v.
Charity’s bestyrelse har identificeret unge kandidater til både bestyrelse og daglig
ledelse. Men en stiftende generalforsamling er endnu ikke afholdt.
Yderligere er etablering af kontor en nødvendighed, for de unge får faciliteterne til
udnytte deres kapacitet til fulde. Charity stiller lokale til rådighed.
Budget for stiftelse og etablering af ungdomsforeningen er vedhæftet. Der ansøges
om støtte på 15.000 kr. til etablering.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen vil få CharityCenter i klarup som "landsforening". Formue 20956

Hvad er formålet med formuen?

De foreningen er på tegnebrættet, er der endnu ingen formue tilknyttet.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

CharityCenter

15.000

Side 65 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Oprettelse af hjemmeside
Beløb: 2500
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Bannere
Beløb: 350
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Brochurer
Beløb: 16000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Visitkort
Beløb: 249
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje
Udgiftsbeskrivelse: Flyers
Beløb: 300
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Mobiltlf. til mobilepay
Beløb: 100
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Produktion af introvideo til branding og tiltrækning
Beløb: 3000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Annoncering
Beløb: 2000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Skriveborde og stole
Beløb: 500
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Computere
Beløb: 8000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Printer
Beløb: 3000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Internet/router
Beløb: 250
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Projektor + lærred
Beløb: 6000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kaffemaskine
Beløb: 1500
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Service
Beløb: 250
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Diverse kontorartikler
Beløb: 500

Ansøgt tilskud 2017

000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: ingenting
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

000

CharityCenter

Side 66 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: ingenting
Beløb: 000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Ændres til der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter målrettet målgruppen bosiddende i
Aalborg Kommune

CharityCenter

Side 67 af 396

Cisem - Center for incestramte &
seksuelt misbrugte
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 19-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-9
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Cisem - Center for incestramte & seksuelt misbrugte

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Formålet er at yde støtte, vejledning og terapi til mennesker, der har været udsat for
seksuelle overgreb.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Cafeaften, terapiweekender, ugentlig gruppeterapi, radiospots, foldere på biblioteker
og andre offentlige steder, hjemmeside.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ofre for vold eller seksuelle overgreb

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Når man er incestramt er det vigtigt at få terapi til disse traumer for at kunne leve i
stedet for at overleve og for at blive afklaret i forhold til familie, arbejde og socialt.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Daglig drift:
Administration (porto kontorartikler, internet, telefon, revisor, betaling til huset)
Rådgivning, vejledning,møder, transport

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

73.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

De ca. 54.000 er øremærket til supervision et år frem, indkøb af computer samt
færdiggørelse af efteruddannelse af terapeut.
Restbeløbet kr. ca. 19.000 til drift resten af året og reserver til uforudsete udgifter.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Cisem - Center for incestramte & seksuelt misbrugte

Side 68 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

16.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Driftsudgifter
Beløb: 16000

Ansøgt tilskud 2017

Kr. 16.500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Driftsudgifter
Beløb: 16500

Ansøgt tilskud 2018

17.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Driftsudgifter
Beløb: 17000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

16.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 16.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Cisem - Center for incestramte & seksuelt misbrugte

Side 69 af 396

Dansk Blindesamfund Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 16-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-1
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Dansk Blindesamfund Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagtseendes interesser for
herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for
selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At blinde og stærkt svagtseende får bedre selvværd og finder sociale netværker.
Desuden samkvem med ligestillede for udveksling af hvordan hverdagens
problemer kan løses. Derudover har vi mition på programmet da mange blinde og
stærkt svagtseende ikke kan motionere på samme måde som mennesker uden
dette handicap.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Til at opretholde svømmehold, klubber, gymnastik og udflugter

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

3.637.440

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ved ikke

Hvad er formålet med formuen?

Vi renoverer stadig vores lokaler. Næste har har vi tiltænkt at have nogle flere
aktiviteter og udflugter for vores medlemmer. Vi er også afhængige af renter og
afkast da vi ellers kun har indtægter fra kontingenter og salg af juleblade.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Dansk Blindesamfund Aalborg

Side 70 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

279.000,00

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Vores forskellige klubber og motionshold.
Beløb: 86000,00
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter til ejendommen
Beløb: 193.000,00

Ansøgt tilskud 2017

279.000,00

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter til ejendommen
Beløb: 193.000,00
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Til vores forskellige klubber og motionshold
Beløb: 86.000,00

Ansøgt tilskud 2018

279.000,00

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter til ejendommen
Beløb: 193.000,00
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Til vores forskellige klubber og motionshold.
Beløb: 86.000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

100.000

§ 18 indstilling 2016

86.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 86.000 til foreningens aktiviteter i klubber og på motionshold

Dansk Blindesamfund Aalborg

Side 71 af 396

Dansk Center vedr. Alle
Afhængigheder
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 27-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-26
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder

Foreningens postnr.

2200

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At rådgive og informerer om afhængighed, henvise til relevant behandling både for
de pårørende og de afhængige.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

afholder forskellige arrangementer, og udsender nyhedsmail, hver måned, men nyt
og relevant info indenfor området

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Misbrugere eller tidligere misbrugere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

pårørende til misbrugere

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Formålet er, at borgerne får specialiseret hjælp både før, under og efter behandling
uanset afhængigheden art. Vi har sat os i borgerens sted for at skabe et let
tilgængeligt system, hvor man nemt kan finde vej til den rette hjælp og finde
inklusionsskabende netværk. Styrken er, at fokus både er på mulighederne for
behandling, men i høj grad også muligheder for inklusion i frivillige netværk og
hvordan den enkelte kommer videre efter endt behandling. Her ud over dækker den
både de afhængigheder der hører under behandlingsgarantien, men også andre
afhængigheder.Der findes i dag mange muligheder for at søge hjælp på nettet, men
der mangler overskuelige, lokalt funderede sider, der skærer alt det unødvendige
fra. Den lokale side skal både føre til øget gennemskuelighed og øge
sandsynligheden for korrekt hjælp til den afhængige.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

DCAA vil lave en lokalt baseret underside til vores hjemmeside dcaa.dk, hvor
borgere med alle typer af afhængighed nemt kan finde behandlingsmuligheder og
selvhjælpsgrupper i netop jeres kommune. Kombinationen af den rette behandling
og hjælp til selvhjælp i de frivillige selvhjælpsgrupper, er ofte det, der sikrer både en
succesfuld afvænning og langsigtet recovery. Ved at skabe et overblik over
behandling og hjælp til selvhjælp lokalt i kommunen, kan den enkelte borger nemt
finde vej og skal ikke forholde sig til store landsdækkende portaler. Han/hun bliver
'taget ved hånden' og finder hurtigt frem til:
• Hvad er der af behandling i din kommune?
• Hvilke frivillige selvhjælpsgrupper er der?
• Tlf.linje hvor han/hun kan få hjælp til at vælge det, der passer bedst til det akutte
behov.
• Samtidig har portalen stordrift fordelen nemlig at den bliver annonceret på Google
og SEO (søgemaskine optimeret)

Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder
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Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

400.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Det er driftsmidler

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

alle kommuner

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

8.000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

afventer svar

Ansøgt tilskud 2016

8.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Koordinering og indtastning af frivillige og kommunal data i IP
trackning-database inkl. software2000,Specifik forsideslider til kommunen inkl. tekst og opsætning2000,1000 visitkort inklusiv opsætning1000,Opsætning og udsendelse af pressemateriale2000,SEO optimering og FB annoncer og artikler1000,I alt:8000,Beløb: I alt:8000,-

Ansøgt tilskud 2017

8.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Koordinering og indtastning af frivillige og kommunal data i IP
trackning-database inkl. software2000,Specifik forsideslider til kommunen inkl. tekst og opsætning2000,1000 visitkort inklusiv opsætning1000,Opsætning og udsendelse af pressemateriale2000,SEO optimering og FB annoncer og artikler1000,Beløb: 8.000

Ansøgt tilskud 2018

8.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Koordinering og indtastning af frivillige og kommunal data i IP
trackning-database inkl. software2000,Specifik forsideslider til kommunen inkl. tekst og opsætning2000,1000 visitkort inklusiv opsætning1000,Opsætning og udsendelse af pressemateriale2000,SEO optimering og FB annoncer og artikler1000,Beløb: I alt:8000,-

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

8.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 8.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder
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Dansk Folkehjælp
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 05-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-67
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Dansk Folkehjælp

Foreningens postnr.

4800

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Humanitær støtte og hjælp til udsatte børn, unge og familier.
Aktuelt : Oprettelse og drift at en frivillig uafhængig økonomirådgivning målrettet
udsatte borgere og familier, etableret på frivilligcentret i Aalborg.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Dansk Folkehjælps økonomirådgivning i Aalborg har annonceret efter frivilligegennemført ansættesessamtaler og etableret sig med 8 frivillige rådgivere - alle med
økonomifaglig uddannelse.
Denne aktivitet fortsætter - løbende.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Udsatte borgere med økonomiske udfordringer/vanskeligheder (20 - 40 borgere pr.
år)

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

•at motivere den gældsrådgivningssøgende til at få nedbragt sin gæld og undgå
mere gældsættelse
•at præsentere den rådgivningssøgende for handlemuligheder
•at motivere den rådgivningssøgende til at tage ansvar

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

•at give socialt udsatte familier på overførselsindkomst mulighed for at få et overblik
over deres økonomi.
•at give nogle af de socialt udsatte familier bosat i den bevilligende kommune, der er
kommet ud i en uoverskuelig økonomisk dårlig situation med megen gæld,
rådgivning og hjælp til at få overblik og handlemuligheder i forhold til egen
økonomiske situation
•at give den enkelte forsørger overblik over familiens økonomiske situation,
forståelse for at få lagt et realistisk budget og udarbejdet en plan for familiens
økonomistyring og mulige afdrag på gæld.
•at give borgerne en fremadrettet økonomisk rådgivning
•sammen med borgeren at foretage en analyse af familiens økonomiske problemer
og iværksætte dialog med kreditorer

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

2.200.000

Dansk Folkehjælp
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Hvad er formålet med formuen?

Lokal Økonomirådgivning i Aalborg er i opstartsfasen.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

34.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Budget for Lokal Økonomirådgivning til udsatte familier
Udgiftsart År 1 Bemærkninger
IT - platform og udstyr - etablering.(25.000)Finansieres af Dansk Folkehjælp
Godtgørelse til frivillige rådgivere (tlf. m.v.) - op til 5 stk. a 2.30011.500
Kørsel - frivillige rådgivere - 5 x 450 x 2,055.000
Kaffe/mødevand i.f.m. rådgivning m.v. 5 x 5002.500
Administration, forsikring, Datalagring, vejledning m.v.15.000
IT-Netværk (internetforbindelse)Frivilligcenter
Frivilligcenter
Lokaler Total pr. år 34.000
Beløb: 34.000

Ansøgt tilskud 2017

34.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Budget for Lokal Økonomirådgivning til udsatte familier
Udgiftsart År 1 Bemærkninger
Godtgørelse til frivillige rådgivere (tlf. m.v.) - op til 5 stk. a 2.30011.500
Kørsel - frivillige rådgivere - 5 x 450 x 2,055.000
Kaffe/mødevand i.f.m. rådgivning m.v. 5 x 5002.500
Administration, forsikring, Datalagring, vejledning m.v.15.000
IT-Netværk (internetforbindelse)Frivilligcenter
Frivilligcenter
Lokaler Total pr. år 34.000
Beløb: 34.000

Ansøgt tilskud 2018

34000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Budget for Lokal Økonomirådgivning til udsatte familier
Udgiftsart År 1 Bemærkninger
Godtgørelse til frivillige rådgivere (tlf. m.v.) - op til 5 stk. a 2.30011.500
Kørsel - frivillige rådgivere - 5 x 450 x 2,055.000
Kaffe/mødevand i.f.m. rådgivning m.v. 5 x 5002.500
Administration, forsikring, Datalagring, vejledning m.v.15.000
IT-Netværk (internetforbindelse)Frivilligcenter
Frivilligcenter
Lokaler Total pr. år 34.000
Beløb: 34000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 8.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Dansk Folkehjælp
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Dansk Funktionærforbunds
Seniorklub
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-113
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Dansk Funktionærforbunds Seniorklub

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Vi er en efterløns- og pensionistklub, som mødes hver 14. dag for at bevare de
sociale relationer. Til møderne inviteres ægtefæller med, og det vægtes, at der både
er hyggeligt samvær samt oplysende arrangementer. Vi modtager ikke tilskud, og
der er fuld egenbetaling - hvorfor det er svært at få råd til at invitere folk udefra, samt
arrangere ture.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

I samarbejde med Funktionærforbundet gør vi opmærksom på vores eksistens - og
muligheder for stadigt at have sociale relationer med tidligere kollegaer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Deltagerne får mulighed for i - i fællesskab - at deltage i "en tur tilbage i tiden", hvor
deltagerne får kendskab til tørvegravning. Desuden vægtes indføring i det store
arbejde med at bevare en at de sidste Højmoser i Danmark. Altså fokus på både
fortid og fremtid.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi søger tilskud til en tur, hvor deltagerne bliver taget med tilbage i tid. Vi skal starte
med et besøg hos "Remisebisserne" i Dokkedal, hvor der arbejdes med at
istandsætte gamle togvogne, som blev brugt ude i mosen, når der skulle graves
tørv.
Derefter fortsættes til Vildmosecenteret, hvor vi bliver indført i livet og arbejdet i
mosen. Med et lille lokomotiv kører vi ud i mosen, hvor vi hører mere om arbejdet
med at vedligeholde og genetablere mosen.
Vi spiser i Vildmosecenteret, hvor man lægger stor vægt på lokale råvarer.
Herefter returnerer bussen til Aalborg.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

30.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening.

Dansk Funktionærforbunds Seniorklub
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Hvad er formålet med formuen?

Da vi ikke modtager tilskud fra anden side, er formuen nødvendig for at holde det
nuværende aktivitetsniveau. Vi kan ikke sætte brugerbetalingen / kontingentet op,
da det ellers vil være svært at få råd til at deltage.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

15.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Leje af bus ca. 7.000 kr.
indgangsbilletter Vildmosecenteret 3.000 - 5.000 kr.
frokost på Vildmosecenteret 3.000 - 5.000 kr.
togbilletter ud i mosen 800 kr.
Beløb: 15.000 kr.

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

Dansk Funktionærforbunds Seniorklub
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Dansk Handicap Forbund, Aalborg
afdeling
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 14-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-170
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Dansk Handicap Forbund, Aalborg afdeling

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

DHF Aalborg er en lokalafdeling under Dansk
Handicap Forbund
Som sådan er det vores opgave, at udmønte
hovedforbundets formål lokalt, i praksis.
Jfr. §2 i vedtægter for Dansk Handicap
Forbund, er formålet:
At samle mennesker med fysisk handicap og
andre interesserede i en landsdækkende
organisation, og derigennem arbejde for de
interesser mennesker med fysisk handicap har..
Det er forbundets hovedopgave at tilstræbe, at
enhver - uanset handicap - får mulighed for at
fungere og deltage aktivt på lige vilkår med
andre borgere.
Herudover er vores formål at skabe mulighed
for at møde andre handicappede, og på den
måde få oprettet et socialt netværk, samt
erfaringsudveksling med andre, der har
lignende problemer som en selv. Foreningen
danner rammer for personer i alle aldre og med
forskellige handicaps.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

DHF Aalborg sørger for at gøre os synlige i
kommunen. Desuden tilbyder vi
specialundervisning rettet mod personer med
handicaps, samt har 1 ugentlig aften hvor alle er
velkomne til hyggeligt samvær

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Dansk Handicap Forbund, Aalborg afdeling
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Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Det forventes, at aktiviteterne der søges tilskud
til, kan bidrage til såvel øget livskvalitet, glæde,
fysisk velvære, personlig udvikling samt
mulighed for at erhverve ny viden. Vi vægter
tryghed, at alle frivillige hjælpere har de
nødvendige kompetencer og de nødvendige
hjælpemidler er til stede.
En betydelig del af vores medlemmer er
førtidspensionister uden nævneværdigt
netværk, og DHF Aalborg og har derfor stor
betydning for medlemmerne.
På alle kurser undervises på små hold, så
ethvert handicap kan rummes, både i et
pladsperspektiv og i forhold til den hjælp og
støtte den enkelte behøver

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskuddet skal bruges til aktiviteter tilrettet til
personer med handicaps herunder også kurser
på små hold.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

531.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

1.079.039

Hvad er formålet med formuen?

At bruge egenkapitalen på bla. hjælpemidler og
større tilskud til aktiviteter,
informationsmateriale samt interne kurser

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

176.825

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontorartikler, portoudgifter, medlemsblad indtalt på CD,
udsendelse af informationsmateriale.
Beløb: 25000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Deltagelse i handicappolitiske kurser og seminarer
Beløb: 5000
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Telefon, hjemmeside, informationsmateriale m.m
Beløb: 5000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Kørselsudgifter i forbindelse med tirsdagsklub/undervisning,
møder, rådgivning/vejledning og arrangementer. (vi kører handicapbil/samkørsel)
Beløb: 20000
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Bisidder udgifter
Beløb: 4000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Tirsdagsklub og undervisning
Beløb: 48.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Generalforsamling, dilitantteater, 85 år's jubilæim,banko,
grillaften, sommertur, filmaften, julefrokost og afslutning
Beløb: 69825

Ansøgt tilskud 2017

Dansk Handicap Forbund, Aalborg afdeling
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Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

70.000

§ 18 indstilling 2016

48.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 48.000 kr. til Tirsdagsklub og undervisning

Dansk Handicap Forbund, Aalborg afdeling
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Datastuen Danske Seniorer
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-162
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Datastuen Danske Seniorer

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At brugerne får kendskab til EDB samt kunne anvende Nem ID, borger.dk,
elektronisk post og e-boks, samt søge på internettet.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At kunne anvende edb til husbehov

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

data-internet abonnement
Printpatroner
Kopipapir
Undervisningsmaterialer
Busbilletter til 3 vejledere

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

10.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

reparation / udskiftning af materiel, pc'er, fremviser m.v

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

Datastuen Danske Seniorer
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Ansøgt tilskud 2016

5.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontorartikler
Undervisningsmaterialer
Opdatering/reparation af materiel
Busbilletter til 3vejledere
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2017

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Som 2016
Beløb: 6000

Ansøgt tilskud 2018

7000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

3.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 3.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Datastuen Danske Seniorer
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De grå pantere
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-100
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

De grå pantere

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

skabe sammenhold for forhenværende syge- og hjemmehjælpere ved mdl.besøg,
med foredrag ,hygge og 2 årlige busture ud i naturen

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

laver et månedlig sammenkomst hvor der tales og støttes op om de frivillige
gøremål. mund til mund metoden

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

forhenværende syge- og hjemmehjælpere

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

socialt samvær, og forståelsen af livet

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

socialt samvær med foredrag, busture og julehygge, det skaber livsglæde for
mange.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

15 000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

at skabe sociale goder
skal køre en juletur d. 19/11 til moseby,og holde en julefest.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

ikke andre steder

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

4,000

De grå pantere
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Aktivitet,
Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: til supplering af kontigenterne
Beløb: 4,000 kr

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag idet foreningens aktiviteter ikke er målrettet målgruppen for
støtte til frivilligt socialt arbejde.

De grå pantere
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DepressionsForeningen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 15-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-177
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

DepressionsForeningen

Foreningens postnr.

2500

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Aalborg lokalgruppe er en frivilliggruppe under DepressionsForeningen.
DepressionsForeningens formål er at virke som patientforening for mennesker, der
lider af depression eller bipolar lidelse, samt at varetage patienternes og deres
pårørendes interesser. Det er også foreningens formål at øge kendskab til og viden
om depression og bipolar lidelse.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

For at fastholde vores frivillige og medlemmer af selvhjælpsgrupperne arrangerer vi
sociale aktiviteter for at skabe fokus på sammenhold og samvær, som er så vigtigt,
når man er sygdomsramt. Vi arrangerer foredrag for at øge viden og forhøjne
kvaliteten af samtalerne i grupperne. Vi gør os synlige for den brede befolkning ved
diverse arrangementer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sindslidende

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
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Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Det overordnede formål med det frivillige arbejde er at støtte mennesker med
depression og bipolar lidelser samt deres pårørende. Vi ønsker at nedbryde tabu og
myter om sygdommene, så flest mulige i den brede befolkning får kendskab til og
forståelse for sygdommene.
Vi ønsker at forebygge og tidligt opspore psykiske lidelser via støtte, rådgivning,
netværk og selvhjælpsredskaber, og at gøre borgere med psykiske lidelser i stand til
selv at håndtere deres sygdom i hverdagen.
DepressionsForeningen leverer netværk og rammer for erfaringsudveksling og
støtte i vores lokale selvhjælpsgrupper. Formålet er at afhjælpe ensomhed og
marginalisering blandt brugergruppen samt at yde hjælp til selvhjælp i forhold til at
håndtere egen sygdom.
Vi har fokus på at engagere flere frivillige aalborgensere, så vi får en by, hvor der er
forskellige typer tilbud og arrangementer for personer med depression og bipolar
lidelse samt deres pårørende.
Vores frivillige arbejde henvender sig til mennesker med depression eller bipolar
lidelse og deres pårørende. Ofte er det helt almindelige velfungerende mennesker
med almindelige jobs, der rammes af sygdommene, og som oplever, at deres lidelse
forsat er forbundet med et stort tabu, og derfor ofte føler stor skam og føler sig
meget alene med sygdommen.
For nogen betyder sygdommen periodevis mistrivsel og forringet livskvalitet, hvor
den for andre medfører alvorlige og langvarige sociale, økonomiske og
sundhedsmæssige konsekvenser som misbrug, social isolation, arbejdsløshed,
forkortet levetid og i værste fald selvmord.
Derfor arbejder vi i Aalborg på at understøtte den enkelte fra en situation af afmagt
tilbage til et meningsfyldt og indholdsrigt liv ved at afhjælpe de barrierer, den
sygdomsramte møder på sin vej. Vi tilbyder støtte og netværk nu og her i vores
selvhjælpsgrupper, men vi arbejder også på de mere langsigtede mål som at
nedbryde tabu om livet med en depression eller bipolar lidelse.
Selvhjælpsgruppearbejdet henvender sig til 50-100 depressions- eller bipolarramte
aalborgensere og deres pårørende. Mennesker med depression og bipolar lidelse
har en stor risiko for at blive marginaliserede. De trækker sig tilbage fra vennerne,
familien, samfundet og arbejdsmarkedet – denne sociale isolation har en katastrofal
indvirkning på deres tilstand, hvilket selvhjælpsgrupperne kan være med til at
afhjælpe.
Arbejdet med synligheden omkring sygdommene er med til at nedbryde de tabuer
der er forbundet med dem. Ved at være synlig til forskellige kampagner,
arrangementer og Nibe Festival kommer vi ud blandt den almindelige befolkning,
hvor langt de fleste har kendskab til depression i større eller mindre grad.
DepressionsForeningen har i de seneste år prioriteret en optimering af det frivillige
arbejde. I den forbindelse er der etableret regionale frivilliggrupper i fem
satsningsbyer, herunder Aalborg. Dette skal være med til at skabe synlighed om
livet med en depression eller bipolar lidelse samt aktiviteter, der støtter
sygdomsramte til sygdomshåndtering i hverdagen og på deres vej tilbage til et
meningsfyldt liv.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Beløbet skal anvendes til fastholdelse og forbedring af vores fire selvhjælpsgrupper.
De otte gruppeledere i de fire grupper skal uddannes og have mulighed for
supervision. Vi afholder to foredrag og en temadag, som skal være med til at
informere om depression og bipolar lidelse samt hvordan man bedst muligt kan
tackle den svære situation, det er at have en af de to sygdomme tæt inde på livet.
Beløbet skal ligeledes anvendes til at udvikle det frivillige arbejde i Aalborg og skabe
synlighed og viden om sygdommene. Dette for at være med til at nedbryde tabuer
og dermed gøre det lettere at være berørt af de to sygdomme. Vi vil gøre dette ved
at deltage i forskellige arrangementer og kampagner, samt deltage på Nibe Festival
for at komme ud blandt den brede befolkning.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

3.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

870.555

Hvad er formålet med formuen?

De 3000 kr. er modtaget fra Spar Nord Fonden og skal bruges som tilskud til
temadagen om mestring.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Spar Nord Fonden

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

9000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

3000

Ansøgt tilskud 2016

64.000
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: I Aalborg har vi fire velfungerende selvhjælpsgrupper for: 1)
mennesker med depression, 2) mennesker med bipolar lidelse, 3) unge med
depression eller bipolar lidelse mellem 18 og 26 år og 4) pårørende.
Grupperne mødes hver anden uge i to timer, og der er omkring 12 deltagere i hver
af selvhjælpsgrupperne. I gruppen deltager desuden 1-2 frivillige, som er ansvarlige
og uddannede på vores frivilligkurser. Den ansvarlige skal sørge for kontakt til
deltagerne i gruppen, afbud, lokaler, kaffe, samt at gruppen kører hensigtsmæssigt.
Den hjælp, man får i en selvhjælpsgruppe af andre mennesker, der selv har prøvet
en depression eller bipolar lidelse eller det at være pårørende, er meget værdifuld.
Det får én til at holde fast, når man får fortalt af et andet menneske, at han/hun er
kommet igennem sygdommen – og oven i købet er kommet godt igennem, også
selv om han/hun ligeledes har kigget ned i den sorte afgrund.
Beløb: 2000 kr.
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Depressionsgruppen holder til i De Frivilliges Hus,
bipolargruppen holder til i Sinds Daghøjskoles lokaler, mens ungegruppen og
pårørendegruppen har holdt til i En Af Os' kampagnekontor. Fra 2016 er det ikke
muligt at være i kampagnekontoret på samme vilkår som tidligere, hvilket betyder, at
der evt. påløber husleje fremadrettet. Dette er dog endnu ikke afklaret.
Beløb: 2000 kr.
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sociale aktiviteter for selvhjælpsgrupper: Selv om der er stort
behov for at tale sammen internt i selvhjælpsgrupperne, oplever vi, at der kan være
stort behov for anderledes aktiviteter, hvis vi skal udvikle grupperne og fastholde
brugerne. De sociale tiltag er desuden med til at styrke sammenholdet og
fortroligheden. Vi ønsker derfor at deltage i DHL, da samvær og motion har positiv
effekt på depression. Vi ønsker desuden at arrangere fællesspisning i
selvhjælpsgrupperne i løbet af året. Endelig afholder vi juleafslutning i
selvhjælpsgrupperne, hvor vi mødes "ude i byen" til en kop kaffe, hvor der er
mulighed for at ønske glædelig jul og takke hinanden for det forgangne år.
Beløb: 4000 kr.
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Vi lægger stor vægt på, at selvhjælpsgruppernes
kontaktpersoner selv har kendskab til depression eller bipolar lidelse – som ramt
eller pårørende. Derfor ønsker vi, at disse frivillige bliver uddannet og får
supervision. Dette for at sikre, at de er klædt på til den ofte meget svære opgave det
er at håndtere personer, der er i en meget svær periode i deres liv.
Beløb: 24000 kr
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Vi afholder årligt to foredrag, som skiftevis henvender sig til
depressionsramte, personer med bipolar lidelse og pårørende. Foredragene er med
til at styrke kvaliteten af samtalerne i selvhjælpsgrupperne, og samtidig er de med til
at tiltrække nye personer til grupperne. Desuden henvender foredragene sig til
personer, som blot ønsker at vide mere om de to sygdomme eller det at være
pårørende.
Beløb: 10000 kr.
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Vi ønsker at afholde en temadag, der henvender sig til alle tre
målgrupper (depression, bipolar lidelse og pårørende). Til dette har vi allieret os
med specialpsykolog i psykiatri, Krista Nielsen Straarup. Om temadagen skriver
Krista:
"Lider du er depression eller bipolar lidelse eller er du pårørende til en der gør, vil du
ofte opleve svære perioder. Måske har du tilbøjelighed til at føle dig utilstrækkelig, at
kritisere dig selv, eller har følelser af skyld og skam. På kurset er der fokus på,
hvordan du kan håndtere svære følelser og frustration – hvad enten du selv lider af
stemningssvingninger eller er pårørende til en der gør. Der er således tale om en
dag, hvor der bliver givet redskaber til, hvordan man kan håndtere at stå i en så
svær situation, som det er at have depression eller bipolar lidelse, eller være
pårørende."
Med temadagen er der mulighed for, at personer der i forvejen kommer i en
selvhjælpsgruppe, kan få yderligere redskaber til at hjælpe sig selv. Da alle har
mulighed for at deltage, vil det derfor også være muligt for personer, der ikke er
tilknyttet en selvhjælpsgruppe, at få nogle redskaber til at tackle den svære
situation, det er at have en psykisk sygdom tæt inde på livet.
Beløb: 6000 kr.
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: I 2015 deltog vi for første gang med 10 frivillige ved festivallen.
Formålet med deltagelse på festivallen var ønsket om at nedbryde tabuer omkring
depression og bipolar lidelse. Et ønske som i den grad blev opfyldt. Det var en skøn
oplevelse at være med og dejligt at tale med så mange forskellige mennesker, der
alle kun havde positive ord at sige om vores tilstedeværelse på festivallen. Vores telt
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med lykkehjul lå på stien, der går fra campingområdet til musikscenen, så mange
tusind festivalgængere gik forbi os i løbet af de fire dage. Mange stoppede op og tog
en snak ud fra vores lykkehjul og andre fik en længere snak i teltet. Det var utroligt
at opleve den åbenhed som vi blev mødt med af alle, og vi havde en fornemmelse
af, at vi gjorde en forskel – både ved at skabe synlighed om sygdommene og
dermed nedbryde mange tabuer, og ved at lytte og vise forståelse for dem der
havde lyst til en længere snak.
Ud over at have fornemmelsen af at gøre en forskel for mange mennesker, var det
også vigtigt for os som frivillige at være afsted sammen. Vi blev alle bekræftede i, at
det frivillige arbejde, der bliver lavet i DepressionsForeningen, giver dyb mening, og
gav os endnu mere lyst til at fortsætte det frivillige arbejde.
Efter at have deltaget på festivallen i 2015, deltager vi også i festivallen i 2016. Det
har stor betydning for os som forening at komme ud blandt den brede befolkning, og
både tale med unge mennesker og voksne.
Beløb: 10000 kr.
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Kampagneaktiviteter ved Verdens Bipolar Dag 2016: På dagen
sætter vi fokus på bipolar lidelse, hvilket vi også gjorde i 2015, hvor syv frivillige gik
rundt i Aalborgs gader. Aalborgenserne var søde til at stoppe op og mange tog imod
både postkort og balloner med information om bipolar lidelse. Flere forbipasserende
måtte have at vide, at bipolar lidelse er det som tidligere blev kaldt maniodepressiv,
og mange blev derfor oplyst om sygdommen. Vi havde en fornemmelse af, at vi
havde opnået både oplysning om bipolar lidelse og bekæmpelse af tabuet om
sygdommen. Vi afsluttede dagen med sandwich i fællesskab – og en god snak om
dagen i midtbyen og livet med depression og bipolar lidelse. I 2016 laver vi et
lignende arrangement.
Beløb: 1500 kr.
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Kampagneaktiviteter ved Europæisk Depressions Dag 2016:
Hvert år markeres Europæisk Depressions Dag, hvilket vi også ønsker at gøre i
Aalborg. Dagen markeres med en kampagne, hvor vi iklæder os orange sokker for
at sætte fokus på depression. De sidste to år har vi markeret dagen på de sociale
medier, men i 2016 ønsker vi at være synlige i Aalborgs bybillede. Dette ved at gå
rundt i gaderne med informationsmateriale om depression og vores
selvhjælpsgrupper. Vi ønsker ligeledes at skabe et samarbejde med en eller flere
fodboldklubber i Aalborg for at sætte fokus på depression blandt unge, og hvilken
positiv effekt motion kan have på depression.
Beløb: 1500 kr.
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Deltagelse ved diverse arrangementer: For at øge synligheden
omkring vores tilbud til personer med depression og bipolar lidelse samt deres
pårørende, skabe opmærksomhed omkring sygdommene generelt samt øge
kendskabet til vores forening og muligheden for at være frivillig hos os, vil vi i 2016
deltage i Frivilligmarkedet på Gammeltorv, Crazy Kraft, Sindets Dag og Frivillig
Fredag.
Beløb: 1000 kr.
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: PR og informationsmateriale: For at bevare vores udvikling i
Aalborg ønsker vi fortsat at skabe synlighed omkring vores forening og de aktiviteter
vi udfører, således at aalborgensere får mulighed for at benytte sig af tilbuddene
eller blive frivillige. Dette kan vi gøre gennem vores Facebook-side
(DepressionsForeningen i Nordjylland), ved at have lettilgængeligt
informationsmateriale om foreningen, vores selvhjælpsgrupper og sygdommene,
samt ved at have materiale som vi kan bruge i vores stand til de forskellige
arrangementer vi deltager i. Desuden laver vi flyers i forbindelse med foredrag og
temadagen, som deles rundt i byen – samt annoncering af disse dage i aviser.
Beløb: 2000 kr.
Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

10.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 10.000 kr. til aktiviteter for målgruppen
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Døves Seniorklub Nord
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-129
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Døves Seniorklub Nord

Foreningens postnr.

9210

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Samle Døve folkepensionister, førtidspensionister og efterlønnere samt deres
ægtefæller for at være til gavn for kulturelle aktiviteter og information om sociale
problemer og rettigheder

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Døve informere døve, døve kommer selv, da der ikke eksistere andre tilbud til
denne gruppe borgere

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Ældre med begrænset eller intet netværk uden forbindelse til kommunalt
ældrecenter

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Lige vilkår og livskvalitet som hørende, information og tolkning, sociale aktiviteter,
bedre sundhed, hindring af isolation og ensomhed

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Drift, porto, kontorartikler, man kan ikke ringe eller Skype til ældre døve
2 Informationsmøder (Kunne i 2016 være om Parkinson eller motion eller hvis andet
vigtigt emne dukker op) med tegnsprogstolkning
Tolkning til besøg på kulturelle steder
Håndarbejdsklub, sociale arrangementer og årets pensionisttræf i Danmark for
ældre døve, i 2016 i København

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

2988

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Beløbet dækker 1 times tegnsprogstolkning i Apotekersamlingen, 2 timers tolkning
om mave Tarm problemer, samt sociale aktiviteter

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Døves Seniorklub Nord
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Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

17300

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorartikler
Beløb: 2000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: 2 informationsmøder a. 2 timers varighed med tolkning
Beløb: 7000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Tegnsprogstolkning på Kulturelle steder
Sociale aktiviteter
Året pensionisttræf for ældre døve i år i København
Beløb: 8000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Parkering og transport
Beløb: 300

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

8.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 8.000 kr til tegnsprogstolkning under aktiviteter for målgruppen
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Efterladte efter selvmord Lokalkreds Nordjylland
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 08-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-89
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Efterladte efter selvmord - Lokalkreds Nordjylland

Foreningens postnr.

9280

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Foreningen har som formål:
•At gøre offentlige myndigheder, behandlere og befolkningen som helhed
opmærksomme på de problemer og vanskeligheder, som efterladte efter selvmord
står med
•At arbejde for at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af
selvmord (behandlere, lokoførere, o.l.)
•At inddrage de efterladte i sorgarbejdet og som ressource i det støttende arbejde
•At bidrage til at forebygge selvmordsadfærd
Bedst med lokal støtte.
Den umiddelbare støtte og hjælp til den efterladte sker bedst i det lokale miljø, og
foreningen arbejder derfor på at oprette lokale afdelinger, der skal kunne komme
med relevante tilbud - herunder deltagelse i sorggrupper, der under professionel
ledelse kan yde støtte i den første hårde fase, og selvhjælpsgruppe, hvor de
efterladte kan møde andre i samme situation og hjælpes ad med at komme videre.
Endvidere skal lokalkredsene arrangere kredsmøder eller temadage for og om de
efterladte, så der kan skabes en bredere dialog om løsninger på både personlige og
praktiske problemer.
Denne ansøgning drejer sig om lokalkredsen i Nordjylland

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi annoncerer vores tilbud på landsplan og lokalt på foreningens hjemmeside
efterladte.dk.
Vi udsender nyhedsbreve, aktiviteter på landsplan og lokalt via mail/post til
medlemmerne.
Aktiviteterne i Nordjylland formidles også via De Frivilliges Hus nyhedsblad.
Foreningen har en side på Facebook og vi har en gruppe på Facebook.
Vi deltager i frivilligmarkeder flere steder i landet
Vi prøver at få foreningens folder ud så mange steder som muligt.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Pårørende til en af målgrupperne

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Efterladte efter selvmord i alle aldre.

Efterladte efter selvmord - Lokalkreds Nordjylland
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Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Et mødested hvor ligestillede kan mødes, udveksle erfaringer, støtte hinanden og
tale om det specielle det er at miste en pårørende ved selvmord.
I vores program skriver vi:
Til caféaftener møder du andre efterladte.
Du får mulighed for at snakke og dele erfaringer med andre i en lignende situation
som dig.
Du får mulighed for et hyggeligt, uformelt samvær i et forum, hvor selvmord ikke er
tabu.
Du er altid velkommen til at tage en ven med, hvis du har behov for det.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Lokalkreds Nordjylland har eksisteret i 10 år, vi fejrede 10 års jubilæum i september
2015. Vi holder cafémøder, temamøder, møder med foredragsholdere og en årlig
søndagscafé.
Møderne holdes den 2. torsdag i måneden, kl. 19.00 - 21.00, De Frivilliges Hus i
Aalborg. Vi holder ca. 10 møder om året. Det er åbne møder og vi fungerer som en
selvhjælpsgruppe.
Til cafemøder taler vi med hinanden om hvordan det går. Kommer der nye i
gruppen, drejer aftenen sig meget om dem og deres tab.
Ved en temaaften er det et bestemt tema vi drøfter, eksempelvis en kommende
sommerferie uden ens kære eller julen som kan være en svær tid for mange
efterladte. Eller vi ser en film og drøfter ud fra det tema.
Vi vil meget gerne fortsat have mulighed for at holde 2 foredragsaftener i løbet af
året. Foredragsholderne er personer der har kendskab og erfaring inden for vores
målgruppe. Eksempelvis har vi haft psykolog Morten Holler fra Dansk Krisekorps
som foredragsholder i foråret.
De sidste 3 år har vi i september måned holdt søndagscafé. Vi starter med at spise
en let frokost sammen og har et tema eller en foredragsholder på om om
eftermiddagen. Arrangementet varer fra 12.30-17.00 og giver os mulighed for at vi
kan fordybe os i et emne.
Der kommer flere unge i vores lokalkreds, vi kunne ønske os at have midler til at
lave aktiviteter for børn og unge.
I 2009 oprettede vi et lille bibliotek med bøger der er relevant for vores målgruppe.
Vi har hen over årene købt bøger og har nu et bibliotek med omkring 90 titler.
Bøgerne er til stor glæde for medlemmerne, vi vil gerne fortsat have mulighed for at
kunne købe nye bøger.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Lokalkredsene modtager ikke tilskud fra Landsforeningen. Vi er selvstændige, med
en bestyrelse, og drives med §18 midler.

Hvad er formålet med formuen?

Vi har ingen formue. Ingen formue, vi bruger vores §18 bevilling for 2015

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Efterladte efter selvmord - Lokalkreds Nordjylland

23.000
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Printerpatroner, visrusprogram og porto mv.
Beløb: 2.000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: 2 foredragsaftener i løbet af året. En foredragsholder koster
typisk mellem 5.000 - 7.000 kr. inkl. transport
Beløb: 12.000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Cafémøder og temaaftener
Beløb: 6.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Aktivitet for børn og unge
Beløb: 2.000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Indkøb af nye titler til vores bibliotek
Beløb: 1.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

12.000

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Efterladte efter selvmord - Lokalkreds Nordjylland
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Ellidshøj Pensionistforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 28-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-36
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ellidshøj Pensionistforening

Foreningens postnr.

9230

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende,
kulturel og social art, samt at varetage deres interesser overfor offentlige
og private myndigheder

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Laver arrangementer. Mandagsklub hver mandag eftermiddag, med sang, kaffe og
kortspil, julefrokost og ikke mindst socialt samvær, petanque, og udflugt.
Vi gør opmærksom på at de er en pensionistforening.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Ensomme

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Det kan der skrives meget om, men mon ikke følgende er dækkende.
Socialt samvær og beskæftigelse forebygger både ensomhed og sygdom.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Hver mandag eftermiddag har vi en klub, hvor der deltager ca. halvdelen of
vores medlemmer. Der har vi sang, foredrag, kortspil, underholdning,kaffe,
julefrokost, hygge og afslutning. Vi har endvidere en heldagsudflugt.
Spiller Petanque om sommeren. Der betales kontingent og i vid udstrækning
er der egenbetaling ved alle arrangementer og udflugten.
Det ansøgte beløb anvendes stort set til bussen til vores udflugt.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

22.828

Hvad er landsforeningens disponible formue?

1.200.000

Hvad er formålet med formuen?

Vi har bevidst lavet en mindre formue. De sidste år har vores regnskab stort set
balanceret, så vi prøver ikke at samle en større formue. Vi har de sidste år set
væsentlige prisstigninger. Derfor mener vi det er en sikkerhed med en mindre
formue.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Ellidshøj Pensionistforening
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Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

6.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Rådgivning/ vejledning, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Beløbet anvendes hovedsageligt til betaling af bussen ved vores
årlige udflugt. Pris for bus er 600,00 kr. i timen plus moms
Beløb: 6.000 kr.

Ansøgt tilskud 2017

6.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Rådgivning/ vejledning, Transport - husk at angive laveste kilometertakst,
Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Beløbet anvendes hovedsageligt til at betale bussen ved vores
årlige udflugt. Bussens pris er 600.00 kr. i timen plus moms.
Beløb: 6000.00 kr.

Ansøgt tilskud 2018

6.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger ikke om tilskud for 2018 endnu
Beløb: 0,00 kr
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Beløbet skal hovedsageligt anvendes til at betale bussen ved
vores årlige udflugt. Bussens tttimeløn er 600.00 i timen plus moms.
Beløb: 6.000 kr.
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Beløbet skal hovedsageligt anvendes til at betale bussen ved
vores årlige udflugt. Bussens tttimeløn er 600.00 i timen plus moms.
Beløb: 6.000 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Ellidshøj Pensionistforening

Side 95 af 396

Familiehjælpen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-91
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Familiehjælpen

Foreningens postnr.

9000 Aalborg

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Familiehjælpen er en privat, humanitær organisation hvis formål er at yde gratis og
anonym rådgivning og vejledning til enlige forsørgere, par, gravide og børnefamilier i
Region Nordjylland. Formålet med rådgivningen er at gøre forældrene i stand til give
deres børn en bedre opvækst og bedre levevilkår.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Deltager i frivilligmarked. Vi har ingen problemer med at tiltrække frivillige.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At forældrene bliver i stand til give deres børn bedre opvækst og levevilkår.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi søger om lokaletilskud. Vores lokaleudgifter er 53.000/ år.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

32.200

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen l andsforening.

Hvad er formålet med formuen?

At dække løbende husleje- og driftsudgifter og administration.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016
Familiehjælpen

55.300
Side 96 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter til husleje
Beløb: 53.300,Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorartikler, computer, telefon
Beløb: 2.000,-

Ansøgt tilskud 2017

55.300

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje.
Beløb: 53.300,Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorartikler, computer, telefon.
Beløb: 2000,-

Ansøgt tilskud 2018

55.300

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje
Beløb: 53.300,Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorartikler, computer, telefon.
Beløb: 2.000,-

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

27.000

§ 18 indstilling 2016

50.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 50.000 kr. til aktiviteter for målgruppen - i fald foreningen ikke får
anvist et lokale

Familiehjælpen
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Familieklub.dk
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 14-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-164
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Familieklub.dk

Foreningens postnr.

2300

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Familieklubbens formål er at hjælpe misbrugsramte familier til at få et liv uden
misbrug, vores erfaring siger at det ikke kun er den enkelte der har et misbrug som
har brug for hjælp, men at det rammer hele ens netværk/familien. Vi er det eneste
tilbud der har både misbrugere og pårørende sammen. Samværet i en familieklub
bygger på omsorg, forståelseog kærlighed for hver enkelt familiemedlem.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vores erfaring siger at mund ti mund metoden er langt den bedste, og vi har et godt
samarbejde med misbrugscentret, holder foredrag et par gange om året, opsøger
alle relevante steder indenfor misbrug, vores familier blir gerne i klubben indtil de
har fået styr på deres tilværelse, og nogle vælger at blive, for aenten at give sin
egen erfaring videre til nye familier, eller vælger selv at blive klubassisten, som
kræver et 50 timers senibiletetskursus efter Hudolin konceptet, dog alt af
frivillighed.klubberne i Aalborg kommune er vokset på 1 år, med 3 nye klubber, og
vi vil gerne
familieklubberne har et godt samarbejde med misbrugscentret i Aalborg, tuba og
familiegrupperne i kommunen, samt lignende steder med misbrug, og endelig mund
til mund metoden. Familierne blir i klubberne indtil de igen har fået styr på deres liv
uden misbrug, eller de blir i klubberne for at hjælpe nye familier udfra egne
erfaringer, endelig er der nogle som fortsætter som klubassistent og åbner egen
klub, dette kræver dog et 50 timers sensibilitets kursus i Hudolin modellen, Vores
mål er at
blive meget større, pt nu har vi 5 klubber i aalborg kommune, ialt har vi 8 klubber i
Nordjylland, så det går langsomt men sikkert fremad.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Misbrugere eller tidligere misbrugere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

misbruger, pårørende, unge og hele ens netværk

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De får en bedre livsstil og redskaber til at komme videre uden misbrug

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

et lokale til kontor og opbevaring af fam. klub ting./ har det pt hjemme på et værelse)
Kurser for både vores familier, og vores klubassistent kurser( en vigtig del af vores
koncept)
kontor materialer( pc,telefon, print, post osv)
kaffe og foredrag ( vil vi gerne have proffesionelle undervisere)
frivillig marked, som vi deltager i hvert år, en del af vores opsøgende arbejde.
kørsel til klubassistenterne.

Familieklub.dk

Side 98 af 396

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

40.000

Hvad er formålet med formuen?

40.000 til resten af året. Vi skal prve at klare os selv fremover da landsforeningen
ikke får de store midler mere, så jo mere familieklubberne ude i kommunerne kan
klare sig selv, jo mere kan vi deltage i, og blive bedre til at hjælpe alle vores
familier(medlemmer)

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

JL-fondet

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

60.000 udelukkende til uge og weegend kurser

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

ingen endnu, forventer svar i December 2015

Ansøgt tilskud 2016

49.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje, Kursus/ foredrag, Transport - husk at angive laveste kilometertakst,
Aktivitet, Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: administristration:
ca
5.000
Drift ( Leje af lokale:
ca
30.000
kurser for fam. klubass:
ca
5 .000
foredrag:
ca
5.000
kørsel 2,10 pr km
ca
2.500
frivillig marked
ca
1.500
Beløb: 49000.00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

15.000

§ 18 indstilling 2016

15.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 15.000 kr. til aktiviteter for målgruppen.

Familieklub.dk
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FC Jakip
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 22-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-15
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

FC Jakip

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Klubbens formål, er gennem idræt at styrke og vedligeholde medlemmernes fysik,
sundhed og ikke mindst, at udbygge socialt samvær og kammeratskab, blandt
medlemmerne. Ligeledes gennem idræt, at fremme et positivt og nuanceret syn på
grønlændere og den grønlandske kultur. Klubben er baseret på fastboende såvel
som uddannelsessøgende grønlændere eller grønlandsk relaterede. Foreningen er
ikke profitgivende.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Seniorer, Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Ved informations møde, for nye studerende ankommet fra Grønland, i Det
Grønlandske Hus i Aalborg, holder vi et lille oplæg om klubben, samt deler foldere
ud, i håb om at kunne tiltrække nye spillere, samt bestyrelses medlemmer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Grønlændere

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Socialt samvær, ved træning 2 gange om ugen, i sommerperioden, samt kamp i
weekenderne. Om vinteren er der træning indedørs.
Mange af de grønlandske studerene, stopper uddannelsen pga hjemve, og
manglende integration. Dette kan vi også være med til at holde nede, ved at give
mulighed for samvær med andre grønlandske studerene, samt at spille mod
forskellige hold, og derved skabe venskaber og netværk.
Ikke mindst, er vi med til at skabe et bedre og nyanceret syn på det Grønlandske
folk, og hermed komme nogle af fordommene til livs.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

FC Jakip er en fodboldklub for grønlandske studerene, samt folk med relationer til
Grønland.
For at vi kan holde på vores medlemmer, og få lokket flere til, mangler vi nyt udstyr
til holdet, som f.eks., bolde, kegler mm.
Samt at komme på en teambuilding tur, hvor vi kan vise billeder herfra, til
kommende nye medlemmer.
På den måde, kan vi vise, at vi arbejder hårdt for klubben og dens medlemmer, og
at Aalborg Kommune støtter op om os.
Tilskudet vil hermed gå til forbedring af klubbens udstyr, og en eventuelt
teambuilding oplevelse for hvor nuværende og kommende medlemmer.

Formue og ansøgt beløb

FC Jakip

Side 100 af 396

Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Foreingen har ingen formue.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

9889

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Teambuilding;
Der vil blive planlagt forskellige aktiviteter for medlemmerne, i håb om dette vil
kunne lokke nye medlemmer til.
pr. pers. kr. 245
personer ialt. 30
Beløb: 7350
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Udstyr til klub.
Bold: 6 x 261,25 kr. pr. stk.
Div. Udstyr:
Returhæk 6 st. 471,75 kr.
Koordinationsstige 500 kr.
Beløb: 2539,25

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: 0
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: 0
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde - og foreningen er en godkendt folkeoplysende forening.

FC Jakip

Side 101 af 396

Folkekirkens Nødhjælp, Hals
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 19-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-8
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Folkekirkens Nødhjælp, Hals

Foreningens postnr.

1165

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Salg af genbrug, til humanitært formål

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Flygtninge/ indvandrere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Overskuddet fra genbrug, bliver brugt til humanitære formål

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

socialt samvær blandt de frivillige

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

1000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

?

Hvad er formålet med formuen?

Kassebeholdning

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Folkekirkens Nødhjælp, Hals

2000

Side 102 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Udflugt for de frivillige
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Udflugt for de frivillige
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2018

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Udflugt for de frivillige
Beløb: 2000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Folkekirkens Nødhjælp, Hals

Side 103 af 396

Foreninge Far til støtte for børn og
forældre
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-150
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Foreninge Far til støtte for børn og forældre

Foreningens postnr.

2100

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at virke for, at børn i videst muligt omfang kan have en tæt
kontakt til begge forældre, og at begge forældre kan bevare indflydelse på deres
børns opvækst - også når forældrene ikke bor sammen.
Endvidere at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet ved at forældrene er
ligestillet gennem lovgivning, doms- og administrationspraksis, samt så vidt som
muligt at støtte relevant forskning indenfor børne- og familieområdet.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi søger løbende nye frivillige gennem frivilligjob.dk, Facebook og de frivilliges
netværk.
I forhold til fastholdelse arbejder vi på løbende at tilbyde kurser, erfaringsudveksling
og netværk med frivillige i resten af landet. Derudover forsøger vi at skabe en kultur,
hvor de frivillige spiser sammen inden rådgivningen og har mulighed for at sparre
omkring oplevelser og udfordringer i rådgivningen. På den måde kommer der også
et sammenhold mellem de frivillige, som vi oplever har stor betydning i forhold til
fastholdelse.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Forældre, bedsteforældre, bonus forældre. Både mænd og kvinder.

Foreninge Far til støtte for børn og forældre

Side 104 af 396

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Transport til uddannelse og erfaringsudveksling:
For løbende at uddanne og opkvalificere rådgivere, afholder Foreningen Far
landsdækkende rådgiverkurser og arrangementer for erfaringsudveksling. På
kurserne bliver alle nye rådgivere undervist i familielovgivning, rådgivningsteknikker,
barnets perspektiv, positivt samarbejde, information om myndighedernes praksis
osv. Derudover afholdes arrangementer for de mere erfarne rådgivere, hvor
rådgivere fra hele landet kan mødes og sparre med hinanden. Da disse kurser /
arrangementer bliver afholdt forskellige steder i landet søger vi om at rådgiverne i
Aalborg kan få dækket deres transport hertil. Uddannelsen og erfaringsudveksling er
en vigtig del af løbende opkvalificering af rådgiverne, og et rum hvor de kan sparre
med hinanden.
Derudover er der i perioder behov for, at erfarne rådgivere fra andre centre i landet
deltagere i Aalborg for at støtte rådgivningen og sikre faglig sparring.
Personlig rådgivning:
Målgruppen er borgere i Aalborg, der måtte have familierelaterede spørgsmål.
Foreningen Far har I Aalborg kommune ca. 5000 besøgende årligt på vores
hjemmeside og Facebook (officielt målt med brug af Google Analytics) som søger
vejledning. Den personlige forældrerådgivning foregår hver anden uge og bruges af
ca. 5%. Vores mål med oplysningen er at fordoble besøgende på vores online tilbud
til op imod 10.000 besøgende, samt at få ca. 10% til at besøge vores
rådgivningscenter.
Vi er særligt fokuserede på at få flere borgere til at møde op i Foreningen Fars
personlige rådgivning, da vi her kan give den bedste og mest personlige rådgivning.
Derudover er rådgivningen et sted, hvor de rådsøgende kan tale ud og blive lyttet til
af en neutral part og anonymt over en kop kaffe. Dette efterspørger mange
rådsøgende, og vi oplever at det giver dem et ekstra overskud og forebygger socialt
udsathed.
Foreningen Fars vision er vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens
velfærdssamfund. Foreningen Far stiller gratis viden og erfaringer til rådighed over
hele Danmark for forældre, bedsteforældre, det offentlige, pressen og politikere, når
det gælder – fødsel, faderskab, familiegrupper, barsel, gode ideer og aktiviteter,
familielovgivning, samlivets ophør og positive løsninger på komplicerede spørgsmål.
Vi har ca 50% mandlige og 50% kvindelige frivillige rådgivere. Vores indsats er
forebyggende i forhold til social udsathed, idet familierådgivning og fokus på et
positivt samarbejde kan hjælpe både børn og hele familien.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

- Transport:
Støtte så de frivillige kan deltage i uddannelse og erfaringsudveksling på tværs af
centrene.
- Materialer:
For at nå ud til vores målgruppe, ønsker vi løbende at opdatere og trykke nye
materialer med Foreningen Fars logo samt oplysninger om vores rådgivning. Disse
materialer ligger både i rådgivningscentrene, men kan også bruges i
oplysningskampagner, hvor vi sender materiale ud i lokalområdet.
- Oplysning:
Langt de fleste fædre sidder derhjemme med spørgsmål og problemer - og vi ved at
vi med oplysningskampagner f.eks. på Facebook og til virksomheder kan få flere
fædre i tale og flere fædre ind i rådgivningscentrene.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

400.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

400.000

Hvad er formålet med formuen?

Drift og sikkerhed

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Foreninge Far til støtte for børn og forældre

40.000

Side 105 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: For at nå ud til vores målgruppe, ønsker vi løbende at opdatere
og trykke nye materialer med Foreningen Fars logo samt oplysninger om vores
rådgivning. Disse materialer ligger både i rådgivningscentrene, men kan også
bruges i oplysningskampagner, hvor vi sender materiale ud i lokalområdet.
Beløb: 5000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: For løbende at uddanne og opkvalificere rådgivere, afholder
Foreningen Far landsdækkende rådgiverkurser og arrangementer for
erfaringsudveksling. På kurserne bliver alle nye rådgivere undervist i
familielovgivning, rådgivningsteknikker, barnets perspektiv, positivt samarbejde,
information om myndighedernes praksis osv. Derudover afholdes arrangementer for
de mere erfarne rådgivere, hvor rådgivere fra hele landet kan mødes og sparre med
hinanden. Da disse kurser / arrangementer bliver afholdt forskellige steder i landet
søger vi om at rådgiverne i Aalborg kan få dækket deres transport hertil.
Uddannelsen og erfaringsudveksling er en vigtig del af løbende opkvalificering af
rådgiverne, og et rum hvor de kan sparre med hinanden.
Derudover er der i perioder behov for, at erfarne rådgivere fra andre centre i landet
deltagere i Aalborg for at støtte rådgivningen og sikre faglig sparring.
Beløb: 15000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Oplysning:
Foreningen Far har I Aalborg kommune ca. 5000 besøgende årligt på vores
hjemmeside og Facebook (officielt målt med brug af Google Analytics) som søger
vejledning. Den personlige forældrerådgivning foregår hver anden uge og bruges af
ca. 5%. Vores mål med oplysningen er at fordoble besøgende på vores online tilbud
til op imod 10.000 besøgende, samt at få ca. 10% til at besøge vores
rådgivningscenter.
Langt de fleste fædre sidder altså derhjemme med spørgsmål og problemer - og vi
ved at vi med oplysningskampagner f.eks. på Facebook og til virksomheder kan få
flere fædre i tale og flere fædre ind i rådgivningscentrene.
Beløb: 20000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

15.000

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Foreninge Far til støtte for børn og forældre

Side 106 af 396

Foreningen for Kvindernes VækstDe unges vej til success
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-161
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Foreningen for Kvindernes Vækst- De unges vej til success

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At danne et netværk i Aalborg her især aalborg øst for kvinder på tværs af etnisk
herkomst, kultur og religion Foreningens aktiviteter skal være med til at understøtte
medlemmernes deltagelse i samfundslivet.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi bruger de frivilliges og medlemmernes netværk.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Flygtninge/indvandre

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Foreningens formål er at konstruktivt, aktivt og naturligt skabe et kvindenetværk på
tværs af etnicitet og alder; gennem vores forening skaber vi gensidig integration,
dialog og forståelse mellem kvinder med forskellige kulturelle, etniske og social
baggrunde via bestyrelsesarbejde og foreningsaktiviteter. Foreningen fokuserer på
at få etniske minoritetskvinder til at deltage aktivt i samfundet på en vedvarende
måde; derudover er fokus på at vedligeholde vores naturlige forum bestående af
etniske danske, somaliske, tyrkiske og arabiske kvinder, hvor vi alle lærer om
hinandens kulturer og handlinger. Til sidst handler vores forening om at opnå viden
samfundet generelt, således at foreningens medlemmer kan deltage på lige fod med
andre medborgere i samfundet. Vi forventer at medlemmene opnår en større indsigt
i det danske samfund, og en bedre integration igennem de mange forskellige
aktiviteter vi sætter gang. Endvidere, ønsker vi og forventer at netværker og
bekendtskaber/venskaber på tværs vil udvikle sig yderligere.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Foreningen for Kvindernes Vækst- De unges vej til success

Side 107 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

At kunne lave aktiviteter for foreningensmedlemmer, som danner ramme for det
naturlige forum og netværk, der er foreningens hovedformål. Vi lægger vægt på at vi
alle i foreningen får fælles erfaringer og oplevelser, således at vi kan skabe naturlig
dialog, og gensidig respekt for hinanden, som i sidste ende vil påvirke
medlemmerne positivt i deres dialog.
Eksempel:
Aktivitet for Januar: Den somaliske identitet
Forventet deltagerantal er 150 - 200 børn, unge og voksne.
Formål
At lave et åbent arrangement for alle som vil sætte fokus på integrationen,
uddannelse og beskæftigelse. Vi ønsker at lave et arrangement der vil involvere
nærsamfundet, og derved skabe dialog og udbrede viden om kultur og religion.
Ydermere vil vi gerne invitere relevante aktør som kan komme med deres
kompetente bud hvilke forholde som bidrager til at somalierne er blandt en af de
etniske minoriteter som fylder de negative statisktikker.
Vi vil gerne sætte fokus på de negative fortællinger og negative
Effekt
Vi forventer at denne aktivitet er en socialisering på tværs af kulturer, hvor der
skabes dialog og forståelse for forskelligheder i vores samfund. Det arrangement
opfordrer parterne til engagement og deltagelse i det danske samfund. Denne
aktivitet er en af de aktiviteter som foreningen vil lave i henhold til vores
formålsparagraf og vedtægter. På længere sigt håber vi at arrangement er med til
at skabe åbenhed, tolerance og forståelse for forskellighed.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

6000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Kontigent penge af kr 6000beløbet skal gå til et arrangement et Juleferien

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Foreningen for Kvindernes Vækst- De unges vej til success

18500

Side 108 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Honorer til foredragsholderne.
Vi vil regner med at lave et foredrag hver 2 måned i 2016. med forskellige temaer
hver anden måned. Grundet sproglige barriere har erfaring vist at det er bedst at
have en tolk hvis vi ikke kan få fat i en 2 kulturel-fagkyndig til at holde foredraget.
Temaerne vi vil behandle er:
- Den somaliske identitet - Mød en somalier
- Uddannelse, karriere, religion og kultur - Kvinden i arbejde
- Det danske velfærds system - Dansk-somalisk socialrådgiver forklarer
- Sundhed, velvær og det gode liv - krop og sjæl
Beløb: 11.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: mange af vores medlemmer socioøkonomisk tilstand gør at de
ikke har råd til aktiviteter til børnene. Vi laver aktiviteter for børnene hver 3 kvartal
for at give dem en dag fri for bekymringer og hverdagens stress. Den dag er de bare
børn som leger og hygger.
aktiviteterne er:
Eid(islamisk helligdag) fest
Tur til Leos Legeland
Tur til Gigantium svømmehal
Tur til skøjtehallen
Beløb: 3000 kr
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: 1500 kr til kontor artikler
Beløb: 1500
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Vi vil gerne tilkalde en socialrådgiver som kan komme i 3 timer
og oplyse bestyrelsen om redskaber til kommunikation, konflikt håndtering,
kulturformidling, brobygning etc
Beløb: 3000 kr

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

3.700

§ 18 indstilling 2016

9.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 9.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Foreningen for Kvindernes Vækst- De unges vej til success

Side 109 af 396

Foreningen for Morbus Bechterew
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 28-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-37
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Foreningen for Morbus Bechterew

Foreningens postnr.

9210

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

foreningens formål er at samle personer med Morbus Bechterew sygdom til
forskellige oplysende og sociale arrangementer.
vi har haft forskellige foredragsholdere, så som en reumatolog en fysioterapeut og
en socialrådgiver.
Reumatologen fortalte om de forskellige behandlingsformer der findes. og ikke
mindst om biologisk medicin.
Vi har oplysningsmateriale om Bechterew liggende på de forskellige behandlings
steder. ny diagnostiserede patienter, der melder sig ind i vores forening, får tilsendt
bøger og blade om Morbus Bechterew.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

sørger for at holde vores medlemmer opdateret med nye behandlingsformer via
vores hjemmeside. Ved at ligge pjecer om vores forening på reumatologisk afd. og
hos fysioterapeuter. og foredrag der omhandler noget om Bechterew

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At være oplyst om sin egen situation er altid godt, og mange der får stillet diagnogen
Morbus Bechterew - også kaldet rygsøjlegigt - tror de er de eneste der har denne
sygdom, det er vigtigt at møde ligesindede. og se at man trods svære perioder, også
har gode perioder

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

oplysende foredragsholdere. Der er på landsplan også lavet weekendkurser for
nydiagnostiserede,. Det koster for den enkelte patient, og det kunne være rart at
kunne give et bidrag til vores medlemmer her i Aalborg

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

12.678

Hvad er landsforeningens disponible formue?

158.000

Hvad er formålet med formuen?

at lave oplysende arbejde for vores medlemmer

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Foreningen for Morbus Bechterew

Side 110 af 396

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: foredrag og oplysende arbejde til vores medlemmer
Beløb: 2000
Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: foredrag og oplysende arbejde
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2017

4000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: foredrag og oplysende arbejde
Beløb: 4000

Ansøgt tilskud 2018

4000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: foredrag og oplysende arbejde
Beløb: 4000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

4.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 4.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Foreningen for Morbus Bechterew

Side 111 af 396

Frelsens Hær
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 11-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-120
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Frelsens Hær

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At skabe et fællesskab der modvirker ensomhedsfølelsen hos familier på
skyggesiden i Aalborg kommune-

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Igennem Juleskemaerne tiltrækkes nye og med et godt familieprogram fastholdes
nye.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Et godt fællesskab, styrke livslysten og øge livskvaliteten gennem positive
oplevelser for hele familien. Hjælpe familierne så de kan komme videre i livet,
hjælpe børn i familien således at de ikke føler sig udenfor fællesskabet i samfundet.
Familiearbejdet skulle gerne munde ud i af familien kommer ud på den rigtige side
af samfundet og kan være aktiv i samfundet igen.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Fællesspisning, Materialer, Lejer, Lego event og støtte til familierne

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Det er et nyt tiltag som man gerne i Frelsens Hær vil starte op November 2015

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Frelsens Hær

Side 112 af 396

Ansøgt tilskud 2016

45.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Porto og alm.kontorhold,, Materialer, Hjælp til lejer og Lego
event samt forplejning, Aktiviteter for hele familien
Beløb: 45,000,00

Ansøgt tilskud 2017

40.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vi tror at når vi kommer igang vil udgifterne stide
Beløb: 40.000,00

Ansøgt tilskud 2018
Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: samme som i 2017
Beløb: 40.000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Frelsens Hær

Side 113 af 396

Frelsens Hær
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 11-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-123
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Frelsens Hær

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Seniorarbejde At arbejde bland alle typer pensionister. At skabe et fællesskab der
modvirker ensomhedsfølelsen hos enlige, styrke livslysten og øge livskvaliteten,
gennem positive oplevelser.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Inddrage brugerne som frivillige medarbejder.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Ældre venlige aktiviteter,kreative hjørne, fællesspisning,udflugter,omsorg for den
enkelte sygebesøg, Aktiviteter som gør at de kommer uden for eget hjem. Lejer og
udflugter

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Ældre venlige aktiviteter,kreative hjørne, fællesspisning,udflugter,omsorg for den
enkelte sygebesøg, Aktiviteter som gør at de kommer uden for eget hjem. Lejer og
udflugter

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

12.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Til almindelig drift så som El-Varme samt ugentlige virksomhed

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Frelsens Hær

Side 114 af 396

Ansøgt tilskud 2016

25.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Adminastration,Kursus og foredrag. lejer rådgivning udflugter
.m.m
Beløb: 25.000,00

Ansøgt tilskud 2017

25.000

Ansøgt tilskud 2018

25.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

17.000

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Frelsens Hær

Side 115 af 396

FriRummet
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 14-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-166
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

FriRummet

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

FriRummet er en klub for psykisk sårbare unge i alderen 18-35 år. Formål er at lave
aktiviteter, der hjælper de unge med at bryde isolation, nedsætte følelsen af
ensomheden og forbedre deres sociale kompetencer. De unge hjælpes også til at
føle sig som en del af samfundet ved at kunne deltage i ting, som raske unge
deltager i, alt i mens der samtidig tages højde for deres begrænsninger og
udfordringer.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi lægger op til at de unge har rig mulighed for at hjælpe med mindre driftsopgaver i
klubben og selv kan arrangere arrangementer. Dette skaber medejerskab af
klubben hos de unge. Dag Nye medlemmer bliver mødt med glade ansigter og
lyttende ører. FriRummet er meget aktiv med PR for at målgruppen ved hvor de er
velkomme.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sindslidende

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Ved at skabe et sådan fællesskab, hvor sygdom og psykiske udfordringer ikke er en
hindring gives en følelse af accept og tryghed til at åbne sig, hvilket hjælper til at
bryde tabuer, mindsker ensomhed, men også har stor betydning i forhold til at
undgå svær sygdom som angst og depression.
Samtidigt betyder fællesskabet, at de unge lærer af hinandens erfaringer. Det giver
håb, når man er sammen med andre, der trods sygdom har gennemført uddannelse,
er vendt tilbage til arbejdsmarkedet, deltager i fritidsaktiviteter, har et vellykket
forhold, får børn og samtidig lever et velfungerende liv trods psykisk sygdom.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Strøm- El i lokalerne vi bruger i 2016.
PR så vi kan nå endnu bredere ud til målgruppen.
Administration, telefon, hjemmeside, netbank, print.
Drift af lokalerne, rengøring, toiletpapir, vedligeholdelse.
Kursus og forplejning af frivillige så vi kan forbedre deres viden og fastholde dem.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

23.724

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening.

FriRummet

Side 116 af 396

Hvad er formålet med formuen?

Formålet med formuen er at lave aktiviteter for brugerne, drift til resten af i 2014 og
Inventar.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

26326

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje, Kursus/ foredrag, Kompetenceudvikling for frivillige, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Strøm- El i lokalerne vi bruger i 2016
3.326,16 kr.
PR så vi kan nå endnu bredere ud til målgruppen
4.500,00 kr.
Administration, telefon, hjemmeside, netbank, print.
2.000,00 kr.
Drift af lokalerne, rengøring, toiletpapir, vedligeholdelse. 2.200,00 kr.
Kursus og forplejning af frivillige så vi kan forbedre
deres viden og fastholde dem.
7.000,00 kr.
Fordrag
10.000,00 kr.
Beløb: 26.326,16

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

25.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 25.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

FriRummet

Side 117 af 396

FrivilligAalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 30-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-44
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

FrivilligAalborg

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At fremme flygtninge- og indvandrerintegrationen i lokalsamfundet og skabe dialog,
forståelse mellem flygtninge/indvandrere og den øvrige befolkning

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

uddeler flyers i hele Storaalborg og deltager på messer og ved frivilligmarkedet i
Aalborg

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Flygtninge/ indvandrere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

bedre udbytte af skolegang og danskundervisning samt et bedre dansk
og dermed bedre forståelse for samt integration i det danske samfund

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

kaffe, frugt og saftevand til lektie- og sprogcafeer og møder med
netværksfamilier/personer, pr-materiale, fornyelse af hjemmeside, bøger og
kontorartikler. Koordinering og kontakt med de mange netværksfamilier og
netværkspersoner. Der er p.t. 40 familier eller personer, der er kontakt til en
flygtning eller en flygtningefamilier og mange er på venteliste, både flygtninge og
kontaktfamilier/personer samt december fest 2016 jf. særskilt beskrivelse og
Kulturtours jf. særskilt beskrivelse og budget

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

2.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

vi har alene en tilknytning til Dansk Flygtningerhjælp er ej en del af denne forening

Hvad er formålet med formuen?

2.000 kr. pr. ultimo, idet saldoen på foreningens konto vil blive nedbragt ved
afholdelse af almindelige driftsudgifter. de 2000 kr. er en likviditetsreserve

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
FrivilligAalborg

Side 118 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

81.785

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: vores hjemmeside er under opdatering og der skal udarbejdes
og trykkes PR materiale
Beløb: 8.000 kr.
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: cafe for internationale venner og 7 lektie- og sprogcafeer på
biblioteker og sprogskolen udgør vores kerneaktivitet. Ansøgte beløb går til kaffe,
saft, frugt og småkager til brugere og frivillige samt julekomsammener for disse.
Beløb: 14.325 kr.
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Der planlægges afholdt 5 temamøder for alle frivillige i 2016 med
oplægsholder og efterfølgende drøftelse af relevante emner og erfaringsudveksling
om det daglige arbejde i cafeer og netværksgrupper.
Beløb: 10.000 kr.
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Der er p.t. 40 netværksfamilier eller personer, som er kontakt til
en flygtning eller flygtningefamilie og der er lange venteliste af både brugere og
hjælpere. Der planlægges afholdt jævnlige kontakt- og koordineringsmøder med alle
involverede i passende smågrupper til erfaringsudveksling og ideudvikling. Denne
aktivitet er begyndt i 2015 og ventes at udvikle sig voldsomt i 2016.
Beløb: 15.000 kr.
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: 10 årlige bestyrelsesmøder
multikulturel decemberfest* 6.000 kr.
udflugt
10.000 kr.
Kulturtours*
17.460 kr.
*der medsendes uddybende bilag
Beløb: 34.460 kr.

Ansøgt tilskud 2017

0

Ansøgt tilskud 2018

0

1.000 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

40.000

§ 18 indstilling 2016

75.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 75.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

FrivilligAalborg

Side 119 af 396

Fødselsdagskompagniet
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 02-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-54
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Fødselsdagskompagniet

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

§ 2 FORMÅL
Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for familier i
Aalborg Kommune, der er i økonomisk og socialt underskud.
Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.
Fødselsdagskompagniet søger at opfylde dets formål ved at tilbyde økonomisk og
praktisk hjælp til afholdelse af børnefødselsdage i omtalte familier. Det være sig
familier med kun én indkomst, enlige forsørgere eller familier som på anden måde
savner overskud, for eksempel grundet langtidsvarig sygdom, mangel på netværk
eller lignende. Ydermere tilsigtes det, at foreningens arbejde efterfølgende faciliterer
netværk, hvor det er muligt.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi søger frivillige via Projekt Frivillig, ligesom vi deltager i udadrettede
arrangementer som eksempelvis Frivilligmarked og Foreningsmarkeder mv.. Der ud
over bruger vi foreningens egen hjemmeside samt Facebook profil til at rekruttere
nye frivillige. Vi afholder årligt tre større arrangementer af social karakter, for vores
frivillige som en del af vores fastholdelsesstrategi.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Fødselsdagskompagniet

Side 120 af 396

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Som det fremgår af foreningens vedtægter, så er det Fødselsdagskompagniets
formål at yde økonomisk og praktisk hjælp til at afholde børnefødselsdage, samt at
facilitere netværk mellem de familier som vi i foreningen kommer i kontakt med.
Derfor retter vores aktiviteter sig både mod det enkelte barn som har fødselsdag,
samt mod hele barnets familie. Målgruppen er familier som af forskellige årsager
befinder sig i en udsat position enten økonomisk eller socialt – langt de fleste af de
familier som vi er i kontakt med, er dog både ramt på deres økonomi, ligesom de
ofte også er socialt udsatte i en eller anden grad, ofte grundet psykisk sygdom,
misbrug eller lignende.
Børnene i vores målgruppe er mellem 4 og 10 år, hvilket er en alder hvor det, at
kunne invitere klassen eller børnehaven til fødselsdag, har stor betydning for det
enkelte barns selvværd, samt i forhold til at opleve sig som en del af fællesskabet i
skolen og/eller børnehaven. Vi oplever at der, især når børnene starter i skole, er
stor konkurrence omkring det at holde fødselsdag, hvor det helst skal blive større og
vildere fra fødselsdag til fødselsdag. Derfor står de fleste af familierne i vores
målgruppe af, inden de overhovedet er kommet i gang, hvilket betyder, at barnet
ikke får fejrets dets fødselsdag sammen med klassen. Det betyder også, at det
pågældende barn ofte vælger ikke at deltage i klassekammeraternes fødselsdag, og
derved kommer til at stå yderligere udenfor fællesskabet. Her kan vi i
Fødselsdagskompagniet være med til at løse en vigtig opgave, ved at hjælpe barnet
til at få fejret fødselsdag sammen med dets klassekammerater.
Et andet ikke uvæsentligt forhold er, at det ofte er forbundet med stor skam for de
forældre som ikke formår at give deres børn en fødselsdag. Derfor arbejder vi altid
sammen med hjemmet, således at mor og/eller far får oplevelsen af, at have været
involveret og bidraget mest muligt i fejringen af barnet. Foreningens formål er ikke at
overtage barnets fødselsdag, men snarere er det at agere netværk for familien og
bidrage med så mange ressourcer i form af frivillige hænder og økonomi, som
familien har behov for, således at mor og/eller far kan finde overskuddet til at være
nærværende i fejringen af barnet. Derfor er det vores oplevelse, at det ofte kommer
forældrene lige så meget til gavn som fødselsdagsbarnet, idet skammen over ikke at
kunne give sit barn en fødselsdag fjernes, eller i hvert fald minimeres. En del
forældre giver desuden udtryk for, at de oplever det som en sejr at være med til at
fejre barnet, fordi de oplever succes med noget, som de ellers ikke troede de kunne
klare.
En del af Fødselsdagskompagniets vision og formål er endvidere at facilitere
netværk mellem de familier som vi i foreningen kommer i berøring med, fordi vi ved,
at familier som befinder sig i en udsat økonomisk og social position, ofte rammes på
deres evne til at skabe og opretholde netværk. Derfor er hjælpen til at afholde
fødselsdag aldrig udelukkende et økonomisk tilskud, men også et tilbud om
netværk. Derfor inviterer vi familierne til at blive en del af Fødselsdagskompagniets
netværk, som tilbyder forskellige familieorientere aktiviteter flere gange årligt, samt
månedlige fællesspisninger fra sommeren 2016. De forskellige aktiviteter som
familierne inviteres til at blive en del af, skaber en platform for, at mennesker i
samme livssituation kan mødes og nye venskaber kan knyttes. Der til kommer, at
aktiviteterne som vi tilbyder desuden også er designet til at bringe den enkelte
familie tættere på hinanden, ved at familien får lov at få nogle sjove oplevelser og
succeshistorier sammen. Mange af familierne i vores målgruppe har ikke det
økonomiske overskud til at lave aktiviteter som mange almindelig familier laver
sammen, hvorfor de fælles familieoplevelser er sparsomme. Dette prøver vi
ligeledes at afhjælpe ved eksempelvis at arrangere sjove og spændende
fællesaktiviteter for hele familien.
Overordnet set forventes målgruppen således at få gavn af aktiviteterne på flere
forskellige niveauer. Dels modtager familien praktisk og økonomisk hjælp til
fejringen af det enkelte barn, ligesom familien modtager et tilbud om at blive en del
af vores familienetværk, som tilbyder forskellige aktiviteter for hele familien, som
ligeledes virker som platform for at der kan knyttes nye venskaber blandt både
voksne og børn.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Fødselsdagskompagniet

81 - 100 personer

Side 121 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskuddet skal anvendes til foreningens tre kerneområder: 1) Børnefødselsdage, 2)
Netværksaktiviteter og 3) Frivillighed.
Kerneområde 1: Børnefødselsdage
Vi forventer i 2016 at afholde minimum 20 børnefødselsdage.
Kerneområde 2: Netværksaktiviteter
I 2016 planlægger vi at afholde i alt 5 større netværksarrangementer: En
sommerfest, en julefest, to platformsarrangementer samt en tur i Fårup
Sommerland. Sommer- og julefesten fungerer som en form for sæsonafslutning for
vores netværksaktiviteter og består af forskellige familieaktiviteter samt
fællesspisning. Platformsarrangementerne er arrangementer, som har det at skabe
og/eller lære noget i fællesskab på en sjov måde i fokus – eksempelvis at bygge
sæbekassebiler eller dekorere cupcakes. Vi satser ligeledes på, at vi igen i år bliver
inviteret med til Fårup Sommerlands foreningsdag, dvs. en dag hvor der er gratis
indgang foreninger og deres brugere. Derfor søger vi ligeledes tilskud til at dække
transportomkostninger samt udgifter til frokost. Ydermere planlægger vi, fra
sommeren 2016, at opstarte månedlige fællesspisninger for vores familienetværk.
Kerneområde 3: Frivillighed
I Fødselsdagskompagniet bestræber vi os hele tiden på at blive bedre. Derfor
afholder vi 2 årlige frivilligsamlinger som har til formål at udvikle foreningen, samt at
dygtiggøre og træne de frivillige. Der ud over mødes vi en gang om måneden til
fællesspisning med alle de frivillige som har mulighed for det, hvilket har til formål at
ryste den efterhånden store gruppe af frivillige sammen, således at det bliver
nemmere at danne teams omkring afholdelsen af fødselsdagene.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

30.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

I Fødselsdagskompagniet arbejder vi med at gøre vores økonomi så bæredygtig
som muligt. Som forening har vi forskellige driftsudgifter til administration, telefon,
hjemmeside, husleje mv. som er svære udgifter at få dækket via kommunale tilskud
og fonde, da det er udgifter som ikke har direkte relation til foreningens aktiviteter og
målgruppe. Derfor arbejder vi med det vi kalder for støttemedlemmer, dvs.
medlemmer af foreningen som ikke aktive i det frivillige arbejde, men som
udelukkende støtter foreningens arbejde økonomisk. De kontingentsmidler der
kommer ind via dem er mere fleksible, hvorfor vi på den måde har mulighed for at
anvende både de offentlige og andre midler vi får ind via fundraising, på en måde så
de kommer vores målgruppe mere direkte til gode.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Fødselsdagskompagniet

98.000

Side 122 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: 20 børnefødselsdage af en gennemsnitlig kostpris på 1.350 kr.
Beløb: 27000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sommerfest for familienetværket. Beløbet dækker over udgifter
til mad, aktiviteter, leje af materiel, pynt mv.
Beløb: 7500
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Julefest for familienetværket. Beløbet dækker over udgifter til
mad og aktiviteter, leje af materiel, pynt, mv.
Beløb: 7500
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Tre årlige platformsarrangementer (netværksaktivitet) af hver
5.000 kr. Udgiften dækker over indkøb af materiale til arrangementets hovedaktivitet
samt let forplejning.
Beløb: 15000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Tur til Fårup Sommerland. Udgiften dækker over let forplejning
samt leje af bus til fællestransport.
Beløb: 8000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Fællesspisning for familienetværket. Beløbet dækker udgiften til
mad og en lille kreaaktivitet for børnene. 6 årlige arrangementer af en gennemsnitlig
kostpris på 1.000,00 kr.
Beløb: 6000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Mødeaktivitet - 4.000 kr.
PR for foreningen - 7.000 kr.
Almindelig administration - 3.000 kr.
Telefon, Web, IT - 4.000 kr.
Beløb: 18000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: I beløbet er indeholdt 2 årlige idéudviklingsaftener, hvor de
frivillige og bestyrelsen mødes og udvikler foreningen og de frivilliges kompetencer
via forskellige oplæg og praktikker.
Derud over planlægger vi i alt 8 teambuilding aftener fordelt over hele året for de
frivillige, hvor vi mødes og spiser sammen og introducere nye medlemmer af
foreningen til frivilliggruppen.
Beløb: 9000

Ansøgt tilskud 2017

0

Ansøgt tilskud 2018

0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

25.000

§ 18 indstilling 2016

30.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 30.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Fødselsdagskompagniet

Side 123 af 396

Førtidspensionistklubben " De
Positive "
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 27-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-27
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Førtidspensionistklubben " De Positive "

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Klubbens formål er, at skabe kontakt til nye førtidspensionister, at støtte hinanden,
at være aktivitetskabende som f.eks. hyggeligt samvær, tage på udflugter og høre
foredrag.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

At være aktivitetskabende som f.eks. hyggeligt samvær, tage på udflugter og høre
foredrag.
Lade medlemmerne kommer med ideer, så det ikke er bestyrelsen der bestemmer
hvad der skal foregå.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Førtidspensionister

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Vi kommer ud og snakker med andre, som også er førtidspensionister. Oplever
noget sammen, får nye input i dagligdagen, da den godt kan være træls at komme
igennem engang imellem.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Driftstilskud til klubben.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

Ca 4200,00 kr.

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening.

Hvad er formålet med formuen?

Disse penge er øremærket til:
1. Drift af klubben
2. Foredrag
3. Ture ud af huset.
4. Klubbens fødselsdag
5. Julefrokost.

Førtidspensionistklubben " De Positive "

Side 124 af 396

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

2000,00

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Transport husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Kørsel ( er 1,50kr. pr. km) .: ca. 550,00 kr.
Foredrag og ture ud af huset: 3000,00 kr.
Administration : 650,00 kr.
Beløb: 4200,00 kr.

Ansøgt tilskud 2017

2000,00 kr.

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Transport husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Administration : ca. 650,00 kr.
Foredrag og ture ud af huset : ca 3000,00 kr.
Kørsel ( 1,50 kr. pr. km.) : ca 550,00 kr.
Beløb: 4200,00 kr.

Ansøgt tilskud 2018

2000,00 kr.

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Transport husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Administration : ca. 650,00 kr.
Foredrag og ture ud af huset : 3000,00 kr.
Kørsel ( 1,50 kr. pr. km. ): ca 550,00 kr.
Beløb: 4200,00 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Førtidspensionistklubben " De Positive "

Side 125 af 396

Førtidspensonisterne 98
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-112
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Førtidspensonisterne 98

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Kulturelt og Socialt samvær

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

God Social samvær. Kommer hjemmefra og
Støtter hinanden

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Kulturelt og social samvær.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

4200

Hvad er landsforeningens disponible formue?

har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

social samvær

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

3000

Førtidspensonisterne 98

Side 126 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: telefon, porto, kopier, indgangsentre, oplevelser,
kørselsomkostninger
og fortæring o.s.v.
Beløb: ca. 5300,00 kr.

Ansøgt tilskud 2017

3000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: telefon, porto, kopier, indgangsentre, oplevelser,
kørselsomkostninger og fortæring o.s.v.
Beløb: 55000,00

Ansøgt tilskud 2018

3000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: telefon, porto, kopier, indgangsentre, oplevelser,
kørselsomkostninger og fortæring o.s.v.
Beløb: 5500,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Førtidspensonisterne 98

Side 127 af 396

Gandrup Pensionistforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 23-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-20
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Gandrup Pensionistforening

Foreningens postnr.

9362

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At holde de ældre i gang, at være sammen med andre for ikke at føle sig ensomme.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Fastholde og tiltrække nye medlemmer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Bedre livskvalitet.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Til musikunderholdning og socialt samvær.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

x

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen Landsforening.

Hvad er formålet med formuen?

De begrænsede midler forringes for hvert år.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Gandrup Pensionistforening

2000

Side 128 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Brød og kaffe og personale.
Beløb: 2000 Kr.

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Brød og kaffe og personale
Beløb: 2000 Kr.

Ansøgt tilskud 2018

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Brød og kaffe og personale,
Beløb: 2000 Kr.
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Brød og kaffe og personale.
Beløb: 2000 Kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Gandrup Pensionistforening

Side 129 af 396

Gruppen af Congolesiske Mødre i
Danmark
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 28-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-33
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Gruppen af Congolesiske Mødre i Danmark

Foreningens postnr.

7850

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Integration af flygtninge og indvandrere fra Afrika og ulandshjælp til Afrika

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Kontakter, arrangementer, hjemmebesøg og plakater, flyers, visitkort

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Flygtninge/ indvandrere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Større kontakt mellem dansk og afrikansk kultur og forbedret livssituation

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Lokalt arbejde i Aalborg blandt flygtninge og indvandrere
Transport af genbrugsvarer ind til Aalborg til fremsendelse i container til Burundi i
Afrika
Hjemmebesøg
2 stormøder
Plakater,flyers, visitkort

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

560

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ingen anden forening

Hvad er formålet med formuen?

Konsolidering

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Gruppen af Congolesiske Mødre i Danmark

Side 130 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

13500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Lokalt arbejde i Aalborg blandt flygtninge og indvandrere
Beløb: 3000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport af genbrugsvarer ind til Aalborg til fremsendelse til
Burundi i Afrika, 1.500 km
Beløb: 3000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Hjemmebesøg, 1.000 km
Beløb: 2000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: 2 stormøder, mad mv.
Beløb: 2000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: 2 stormøder, 750 km
Beløb: 1500
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Emballage; plakater, flyer, visitkort
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2017

13500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Lokalt arbejde i Aalborg blandt flygtninge og indvandrere
Beløb: 3000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport af genbrugsvarer ind til Aalborg til fremsendelse til
Burundi i Afrika, 1.500 km
Beløb: 3000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Hjemmebesøg, 1.000 km
Beløb: 2000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: 2 stormøder, mad mv.
Beløb: 2000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: 2 stormøder, 750 km
Beløb: 1500
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Emballage; plakater, flyers, visitkort
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2018

Gruppen af Congolesiske Mødre i Danmark

13500

Side 131 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Lokalt arbejde i Aalborg blandt flygtninge og indvandrere
Beløb: 3000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport af genbrugsvarer ind til Aalborg til fremsendelse til
Burundi i Afrika, 1.500 km
Beløb: 3000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Hjemmebesøg, 1.000 km
Beløb: 2000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: 2 stormøder, mad mv.
Beløb: 2000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: 2 stormøder, 750 km
Beløb: 1500
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Emballage, plakater, flyers, visitkort
Beløb: 2000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Gruppen af Congolesiske Mødre i Danmark

Side 132 af 396

Guldnåleklubben
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 02-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-53
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Guldnåleklubben

Foreningens postnr.

9270

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Socialt samvær for ældre, enlige såvel som par. Medlemmerne holdes mobile og
glade og derved selvhjulpne i daglige gøremål.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Gør det så attraktivt som muligt at mødes, holder sommerfest og julefrokost.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Bliver gladere. I sin tid var det for pensionister indenfor tjenerfaget, i dag er det for
alle som har mulighed for at møde andre mennesker udenfor hjemmet.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi spiller bowling en gang om ugen, vi betaler selv hver gang, men da der ofte er
sygdom kniber det med at få det til at løbe rundt. Derfor ansøgning om tilskud så vi
kan bibeholde det niveau vi har haft hidtil.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

1000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening.

Hvad er formålet med formuen?

Efter betaling af baner og afholdt julefrokost er den på omkring 1000 kr.Det skal
bare løbe rundt. Vi er ikke interesseret i at have en større formue.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

Guldnåleklubben

Side 133 af 396

Ansøgt tilskud 2016

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Dækning af muligt underskud på bowlingbaner.
Sommerfest, julefrokost samt kørsel med de der ikke selv kan komme til/fra.
Hjælp til printerpapir, farvepatroner m.m.
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Det samme som 2016
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2018

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Det samme som 2016 og 2017
Beløb: 2000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015
§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen.

Guldnåleklubben

Side 134 af 396

Gunderup-Vårst-Fjellerad
Pensionistforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 17-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-5
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Gunderup-Vårst-Fjellerad Pensionistforening

Foreningens postnr.

9260

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At samle pensionister og efterlønnere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social
karakter.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Afholder aktiviteter af forskelig art rettet mod potentielle pensionister, efterlønnere
og seniorer iøvrigt.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Deltager i det sociale liv i foreningen, hjælper hinanden f.eks. omkring
IT problemer og øvrige problemer.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

-heldagsudflugt med kulturelt og socialt indhold.
-foredrag af oplysende indhold.
-fastholde medlemmer.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

18.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Medlem af Danske Seniorer.

Hvad er formålet med formuen?

At have en passende likviditet i forbindelse med afholdelse af
diverse aktiviteter.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Gunderup-Vårst-Fjellerad Pensionistforening

Side 135 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

9.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Heldagsudflugt med egenbetaling.
Beløb: 9.000

Ansøgt tilskud 2017

9.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: det samme som i 2015.
Beløb: 9.000

Ansøgt tilskud 2018

9.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Det samme som i 2017
Beløb: 9.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Gunderup-Vårst-Fjellerad Pensionistforening

Side 136 af 396

Gølsmindes venner
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-106
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Gølsmindes venner

Foreningens postnr.

9200

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At fremme - arrangere og supplere ved aktiviteter for brugere af aktivitetscentret
Gølsminde, samt opsøge og støtte de ældre der bor i området som ikke selv har
mulighed for at komme hjemmefra ved egen hjælp. Vi arbejder tæt på centerrådet
og ledelsen på aktivitetscentret Gølsminde, samt Aalborg ældre og
handicapforvaltningens medarbejdere i området.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Først og fremmest et fællesskab, hvor både raske og svage brugere får glæde af
hinanden og få en mere indholdsrig og glad hverdag, od en større livskvalitet der
kan virke fremmende på helbredet.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Sprede glæde og indhold i de ældres hverdag. Hvis værkstederne mangler
materialer de ikke til kan få fra kommunen, kan de ansøge vores forening om et
indkøb. Desuden kører vi hvert efterår på Åletur til Hadsund Færgekro
En tur alle ser hen til. Vi lejer en stor bus med lift, da det er de svageste brugere der
har førsteret. Det er en heldagstur med store forventninger. Denne tur kan vi kun
gøre med et tilskud fra Aalborg kommune, da det er en dyr tur, Egen betalingen må
jo ikke være større end alle kan betale det.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

6.500

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Vi er ikke med i nogen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Vi skal altid have "lidt" formue, da der løbende kommer ansøgninger om tilskud fra
værkstederne. Alene Åleturet koster ca. 6.000 kr.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Gølsmindes venner

Side 137 af 396

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Det er de samme udgifter som beskrevet i ansøgningen
Beløb: 10.000

Ansøgt tilskud 2017

10.000

Ansøgt tilskud 2018

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Det er de samme udgifter hvert år som beskrevet i ansøgningen.
Beløb: 10.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Det er de samme udgifter som i ansøgningen
Beløb: 10.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

4.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 4.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Gølsmindes venner

Side 138 af 396

Gå i gang
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-139
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Gå i gang

Foreningens postnr.

9381

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Vi giver ældre borger på plejehjem og i ældre boliger en god dag med oplevelser i
hverdagen

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi fortæller hvor vigtigt det er at give vores ældre borger en god dag

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Vi prøver at give dem en hyggelig dag med en god gå tur i naturen og alle frivillige
er posetive

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi får en tår kaffe efter turen og en småkage ,vi har lige haft en lille efterårsfest med
lidt god mad og nu kommer julen og så er der æbleskiver det er så dejligt at se alle
hygger sig

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

1500

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Som tidligere skrevet at give borgerne en god dag og de ser virkelig frem til den
ugentlig gåtur

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

Gå i gang

Side 139 af 396

Ansøgt tilskud 2016

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: det er til de forskellige forårs aktiviteter og hvad vi ellers finder
på og så skal der en lille jule frokost for at sige tak til de frivillige som møder trofast
op
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Gå i gang

Side 140 af 396

Gå igang holdet
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-108
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Gå igang holdet

Foreningens postnr.

9382

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At få plejehjemmets beboere ud at køre en tur i byen. Vi kører gerne ca.fem kvarter
med dem. vi arrangerer en årlig udflugt med bus inden for en radius af ca 50 km

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

mund til mund metoden

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Ældre med begrænset eller intet netværk

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Komme ud og se det pulserende liv i byen.Og tale med mennesker uden for
plejehjemmet

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Til kaffe til skubberne hver tirsdag inden vi går samt til den årlige udflugt med bus,
plus en blomst til jul

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

1.630

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At give de ældre adspredelse og oplevelse

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Gå igang holdet

5000

Side 141 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Diverse kaffe bus blomster til beboerne
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2017

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Diverse kaffe bus blomster til beboerne
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2018

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: diverse kaffe bus blomster til beboerne
Beløb: 5000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Gå igang holdet

Side 142 af 396

Hals Centerråd
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 11-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-118
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Hals Centerråd

Foreningens postnr.

9370

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbudene i ældrerådene i Aalborg
Kommune

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Seniorer, ensomme,

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Det er en fornøjelse at se borgernes oplevelser og livskvalitet komme frem, når der
bliver lavet for for ældre borgere.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Foredrag, udflugter, underholdning, sangaftner, socialtsamvær men spisning

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

19.408

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

At vi kan disponere til diversen udflugter, foredrag og aktiviteter.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Hals Centerråd

14.000

Side 143 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Aktivitet,
Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Underholdning ved Flemming Både, Foredrag ved Huggo
Mortensen, Diverse udflugter og ny lyskæde til aktivitetscentret.
Beløb: 14000.00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Hals Centerråd

Side 144 af 396

Hals Lokalforening for Kræftens
Bekæmpelse
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-127
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Hals Lokalforening for Kræftens Bekæmpelse

Foreningens postnr.

9310

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræft
Kræftens Bekæmpelse skal virke for:at forebygge kræftsygdommes opståen, at øge
helbredsmulighederne og at begrænse de fysiske, psykiske og sociale
følgevirkninger af kræftsygdomme.
Hals Lokalforening har eksisteret siden 1996 – og har til formål at skabe synlighed i
lokalbefolkningen. Det søger vi at skabe gennem forskelligartede aktiviteter, med
forskellige aldersgrupper som målgrupper.Vi ønsker desuden at bidrage til Kræftens
Bekæmpelses forsknings, forebyggelses- og patientstøttearbejde – og deltager
således i såvel landsindsamling som øvrige indtægtsskabende aktiviteter,
kampagner m.m

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Ved vores mange aktiviteter, der henvender sig til alle i vores område.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Alle

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Oplysning, støtte, foreningen er synlig, så man ved, hvor man skal henvende sig,
når/hvis man får behov for hjælp og støtte.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Sundhed i Bevægelse,
Gulerødder på Skolernes Motionsdag,
Generalforsamling, Frivililgmarked, Seniorfestival, Pink cup, Solaktiviteter mv.
Møder lokalt, regionalt og på landsplan

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

35.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Vi får ingen penge fra Landforeningen

Hals Lokalforening for Kræftens Bekæmpelse
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Hvad er formålet med formuen?

Vi var så heldige at få en donation på 20.000 kr. af Lions Club i forbindelse med
deres jubilæum. Vi lovede, at pengene bliver brugt lokalt og planlægger et foredrag
m.v. Anders Agger.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

9.500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sundhed i Bevægelse
Gulerødder, Skolernes Motionsdag
Pink Cup/Seniorfestival/solaktiviteter
Generalforsamling, annoncering og foredrag
Beløb: 7.500,00

2000 kr.
500 kr.
2000 kr.
3000 kr.

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Møder - lokalt, regionalt og på landsplan
Beløb: 2.000,00
Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

3.000

§ 18 indstilling 2016

3.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 3.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Hals Lokalforening for Kræftens Bekæmpelse

Side 146 af 396

Hals Rejseklub
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 28-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-30
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Hals Rejseklub

Foreningens postnr.

9370

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At glæde ældre ensomme og handy kappede med aktiviteter, besøg ,kortspilforedrag . 25 års jubilæum i år med samme personer i ledelsen, så håber på tilskud
til festligholdelse. vi har ca. 400 deltagende på årsbasis og ca 25 til kortspil om ugen

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi kører med faste små deltagerbidrag og bager selv -prisen tiltrækker foruden hvad
vi gør socialt - har mange rollatorkørende.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

rollatorkørende

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Socialt samvær - trøst og oplevelser med udflugter på busture og foredrag, evt en
spis sammen aften .Frokost arrangement med underholdning og besøg. også
samarbejde med andre til større ting.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Alle ovennævnte - det primære er rettet med ensomhed og lyst til livet ved flere og
nye bekendtskaber og samvær med ligestillede og få nye bekendtskaber. Vi satser
meget på at få alliancer blandt deltagerne til glæde for begge parter.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

9.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

9.000

Hvad er formålet med formuen?

Vi har 25 år4s jubilæum i år, så en fest måske til glæde for alle de mange trofaste
deltagere vi har og ellers til alle de beskrevne aktiviteter.
Foreningen har ingen Landsforening

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

0

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hals Rejseklub
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Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

15000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Jubilæumsfestlighed - foredrag -busture og andre udflugter samt
små spis sammen aktiviteter - besøg på og omvisning i Musikkens Hus - står på
ønskesedlen
Beløb: ca. 15000. Kr

Ansøgt tilskud 2017

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Foredrag - omvisning Musikkens hus m.m.
Beløb: 10000,00Kr

Ansøgt tilskud 2018

10000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Aktiviteter -foredrag og udflugter -aktiviteter på Plejehemmet
Beløb: 1oooo,oo Kr
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Støtte-/
kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Administation
2000,00 Kr
foredrag 2x2500
5000,00 "
småaktiviteter
3000,00
Beløb: 10000,00Kr

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Hals Rejseklub

Side 148 af 396

Hjernesagen i Aalborg kommune
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-124
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Hjernesagen i Aalborg kommune

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Varetage ramte og pårørendes interesser. Formidle kontakt til omverdenen.
Forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen.
Støtte ramte og pårørende i deres nye hverdag hvor livssituationen er blevet langt
mere besværlig.
Lave støttende sociale arbejde for de ramte som mange ikke kan anvende de
normale tilbud

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

laver månedlige cafe aftner, udflugter, foredragsaftner, syng med aftner,
samt andre sociale tiltag, grill aftner. m.m.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Folk med erhvervet hjerneskade og deres pårørende, fysisk handicappede. m.m.

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Vi er næsten det eneste tilbud der er til denne gruppe da mange af dem har et
meget sparsom sprog eller vanskelig ved at følge med i tingende hvis der ikke bliver
taget hensyn til den enkeltes problemer.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Administration, porto, telefon, internet, printer, pc, toner m.m.
Afholdelse af kurser, foredrag, oplysende arbejde (forårsmesse) rådgivning,
vejledning af forskellige art, lave forebyggende arbejde (måle blodtyk på offentlige
steder, selvhjælps grupper og netværks grupper, cafe aftner, transport, støtte/
kontaktperson ordning, materialer af oplysende karakter til blandt andet patient til
patient rådgivningen på sygehuset, samt praktiserende læger, m.m.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

35.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

vi kan ikke få støtte fra vores landsforening. jeg ved ikke hvad formuen er.

Hvad er formålet med formuen?

vi skal have jule arengement, cafe møder, trykt nye aktivitets folder 2016, oplysnings
materialer, betales depositum til sommerudflugt samt lift bus 2016 samt have et
disponibel beløb hvis printer, pc , eller telefon skal repareres eller skiftes. eller
anden uforudset udgift.

Hjernesagen i Aalborg kommune
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Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

74.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Transport husk at angive laveste kilometertakst, Aktivitet, Kompetenceudvikling for frivillige,
Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: frimærker, laser toner, papir, kuverter, telefon,internet,
månedlige cafe aftner, foredrag, forårsmesse, samt lave forebyggende blodtryks
målinger på offentlige steder, kørsels udgifter, selvhjælps grupper og netværks
grupper, passe patient til patient rådgivning på sygehuset en gang om ugen, samt
div. oplysnings materialer, pjecer,
Beløb: 74.000,00

Ansøgt tilskud 2017

78.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Transport husk at angive laveste kilometertakst, Øvrige udgifter, Aktivitet,
Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Administrati... frimærker, laser toner, papir, kuverter,
telefon,internet, månedlige cafe aftner, foredrag, forårsmesse, samt lave
forebyggende blodtryks målinger på offentlige steder, kørsels udgifter, selvhjælps
grupper og netværks grupper, passe patient til patient rådgivning på sygehuset en
gang om ugen, samt div. oplysnings materialer, pjecer, 74.000,00
Beløb: 78.000,00

Ansøgt tilskud 2018

82.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Transport husk at angive laveste kilometertakst, Aktivitet, Kompetenceudvikling af frivillige,
Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Administrati... frimærker, laser toner, papir, kuverter,
telefon,internet, månedlige cafe aftner, foredrag, forårsmesse, samt lave
forebyggende blodtryks målinger på offentlige steder, kørsels udgifter, selvhjælps
grupper og netværks grupper, passe patient til patient rådgivning på sygehuset en
gang om ugen, samt div. oplysnings materialer, pjecer, 74.000,00
Beløb: 82.000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

25.000

§ 18 indstilling 2016

25.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 25.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Hjernesagen i Aalborg kommune
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Hjerneskadeforeningen
Aalborg/Vendsyssel
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 24-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-22
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At arbejde for at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervede hjerneskader samt
at yde støtte til skadede og deres pårørende.
Målgruppe: Personer med erhvervet hjerneskade.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

være synlig på facebook, holde cafe/hygge, holde div. arrangementer, holde
foredrag samt dele pjecer ud.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Hjerneskadede og deres pårørende

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Socialt samvær og mere viden om sygdommens følger

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

foredrag, socialt samvær samt porto

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

23.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

ved ikke

Hvad er formålet med formuen?

holde flere foredrag og arrangementer samt få flere medlemmer til at komme til
disse.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

alle kommuner i Vendsyssel, da det er området vi dækker

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

i alt 8.000,00

Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel
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Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

ved vi ikke endnu.

Ansøgt tilskud 2016

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: udsendelse af nyhedsbreve 4 gange årligt
porto og papir og blækpatroner
Beløb: 5.000,00
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Foredragsholder samt kaffe
Beløb: 5.000,00

Ansøgt tilskud 2017

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: foredragsholder samt kaffe x 2
Beløb: 10.000,00

Ansøgt tilskud 2018

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: foredragsholder samt kaffe x 2
Beløb: 10.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel

Side 152 af 396

Hjerteklubben Nibe
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 16-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-2
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Hjerteklubben Nibe

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Motion, at hjælpe personer med hjerte-kar problemer til en bedre tilværelse motion
virker mod yderligere problemer med sygdommen at tale åbent om de problemer
der følger med ,bl. a angst, socialt samvær med ligestillede.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

sender blade rundt til læger og sygehuse og sender i radio nibenitten
og mundtlig.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

selvhjælpsgruppe

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

bedre livskvalitet, mere livsglæde, og erfare at man kan mere fysisk end man tror.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

gymnastikinstruktør og redskaber

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

1.700

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

grundbeløb 2000 til kontor artikler omdelte blade, tlf., radio
6500 kr til gymnastikinstruktør

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016
Hjerteklubben Nibe

8.500
Side 153 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: administration. porto, kontorartikler, m/m 2000 kr
gymnastikinstruktør, og redskaber
6500 kr
Beløb: 8500 kr

Ansøgt tilskud 2017

8500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: administration, porto, kontorartikler, m/m. 2000 kr
gymnastikinstruktør, redskaber
6500 kr
Beløb: 8500 kr

Ansøgt tilskud 2018

8500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: administration, porto kontorartikler m/m, 2000 kr
gymnastikinstruktør og redskaber.
6500 kr
Beløb: 8500 kr

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

3.000

§ 18 indstilling 2016

6.500

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 6.500 kr. til aktiviteter for målgruppen

Hjerteklubben Nibe

Side 154 af 396

Hjerterummet, Blå Kors
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-95
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Hjerterummet, Blå Kors

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Cafeens formål er - i overensstemmelse med Blå Kors Danmarks formål og
diakonale selvforståelse - indenfor støttende rammer og et rusmiddelfrit miljø at
være et hyggeligt omsorgssted, hvor målgruppen stimuleres til deltagelse i
aktiviteter, der passer til deres behov og er med til at øge deres livskvalitet

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Fastholdelse: Frivillighygge-aftner og daglig italesættelse om den gode sag på
Hjerterummet de frivillige udfører.
Rekrutteringsmetoder:
1) Ekstern rekruttering, der fx er igennem aviser, hvor vi fortæller den gode historie
2) Aktiv rekruttering, der fx er headhunting indenfor relevante uddannelsesområder.
Brug af digital rekruttering, der fx er via frivilligjob.dk og sociale medier.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Hjemløse

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Målgruppen er hjemløse og udsatte mennesker, der ikke kan klare sig i eget hjem
og som har behov for støtte til løsning af deres personlige problemer og udvikling.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hjerterummet, Blå Kors

Side 155 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Madlavning og fællesmåltider på Hjerterummet.
Fællesmåltidet på Hjerterummet betyder meget. Både maden i sig selv, men også
den æstetiske oplevelse omkring det at frivillige tilbereder maden og brugerne
modtager maden med glæde. Fællesskabsmåltidet vil gøre, at det er med til at vise
interessen for mennesket og kan åbne op for samtalen. Vi vil tilbyde gratis
aftensmad hver lørdag og søndag hele året.
Ud over madlavningen, sammen med nogle brugere på værestedet, vil det styrke
det samlede fællesskab på Hjerterummet. Fællesspisning er noget vi sætter højt på
dagsordenen. Mange af vores gæster har brug for mad rent fysisk og kommer ofte
på Hjerterummet og spiser deres næsten enlige måltid på dagen. Måltider kan
nedbryde barrierer og opbygge venskaber. Det er omkring spisningen, der opstår
samtaler, ro og fællesskab.
Langvarig afhængighed medfører ofte en forringet evne til egenomsorg, ligesom et
langvarigt misbrug af alkohol og/eller stoffer kan resultere i betydelige fysiske og
psykiske skader. Mange af vores brugere er i en kropslig dårlig forfatning efter lang
tids dårlig ernæring, hvilket skyldes negligering af de basale behov, hvor misbruget
oftere kommer i første række.
Hjerterummet er en del af Blå Kors Danmark, hvoraf vi med sikkerhed ved, at
aktiviteten, denne ansøgning retter sig mod, forsætter de kommende 3 år.
Hjerterummet har eksisteret i 3 år og i vores database kan vi se, at antallet af
hjemløse og udsatte er stigende.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Blå Kors Danmark har ingen likvider eller disponible formue. De har en egenkapital i
fast ejendom. De penge Blå Kors Danmark har på bogen bruges alle løbende med
året til organisationens formål: Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som
vil
forebygge misbrug af alkohol og andre rusmidler.
hjælpe mennesker, der er kommet i nød på grund af
alkohol og andre rusmidler.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Hjerterummet, Blå Kors

137.010

Side 156 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Lokaleleje for lørdage og søndage (8-10 dage) i måneden:
Udgift:4816,00 - 6020,00 pr. måned
OBS. Udgifterne er ikke den samme i alle måneder, da antal lørdage og søndage i
en måned er forskellige.
Beløb: 63.210,00
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Lønudgifter støtte kontaktperson: Lønudgifter til støtte og
kontaktperson er beregnet ud fra åbningstiderne lørdag og søndag (5 timer og 30
min pr. dag). Aftnerne varetages af frivillige, hvor madindkøb og udarbejdelse af
vagtskema udføres af frivilligkoordinatoren til en timeløn på 280,00 kr. Det estimeres
at frivilligkoordinatoren vil bruge 1 time pr. lørdag og søndag til opgaverne.
Udgift: 2240,00 - 2800,00 kr. pr. måned.
OBS. Udgifterne er ikke den samme i alle måneder, da antal lørdage og søndage i
en måned er forskellige.
Beløb: 29.400,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Måltidsfællesskabet: Info: Madudgifterne er beregnet ud fra 10
kr. pr. gæst, alle lørdage og søndage i måneden, med et snit på 40 gæster pr. aften.
Udgift: 3200,00 - 4000,00 kr. pr. måned.
OBS. Udgifterne er ikke den samme i alle måneder, da antal lørdage og søndage i
en måned er forskellige.
Beløb: 42.000,00
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Småanskaffelser fx redskaber til madlavning: 200,00 kr. pr.
måned.
Beløb: 2.400,00

Ansøgt tilskud 2017

137.010

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Lokaleleje for lørdage og søndage (8-10 dage) i måneden:
Udgift:4816,00 - 6020,00 pr. måned
OBS. Udgifterne er ikke den samme i alle måneder, da antal lørdage og søndage i
en måned er forskellige.
Beløb: 63.210,00
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Lønudgifter støtte kontaktperson: Lønudgifter til støtte og
kontaktperson er beregnet ud fra åbningstiderne lørdag og søndag (5 timer og 30
min pr. dag). Aftnerne varetages af frivillige, hvor madindkøb og udarbejdelse af
vagtskema udføres af frivilligkoordinatoren til en timeløn på 280,00 kr. Det estimeres
at frivilligkoordinatoren vil bruge 1 time pr. lørdag og søndag til opgaverne.
Udgift: 2240,00 - 2800,00 kr. pr. måned.
OBS. Udgifterne er ikke den samme i alle måneder, da antal lørdage og søndage i
en måned er forskellige.
Beløb: 29.400,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Måltidsfællesskabet: Info: Madudgifterne er beregnet ud fra 10
kr. pr. gæst, alle lørdage og søndage i måneden, med et snit på 40 gæster pr. aften.
Udgift: 3200,00 - 4000,00 kr. pr. måned.
OBS. Udgifterne er ikke den samme i alle måneder, da antal lørdage og søndage i
en måned er forskellige.
Beløb: 42.000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Småanskaffelser fx redskaber til madlavning: 200,00 kr. pr.
måned.
Beløb: 2.400,00

Ansøgt tilskud 2018

Hjerterummet, Blå Kors

137.010

Side 157 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Lokaleleje for lørdage og søndage (8-10 dage) i måneden:
Udgift:4816,00 - 6020,00 pr. måned
OBS. Udgifterne er ikke den samme i alle måneder, da antal lørdage og søndage i
en måned er forskellige.
Beløb: 63.210,00
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Lønudgifter støtte kontaktperson: Lønudgifter til støtte og
kontaktperson er beregnet ud fra åbningstiderne lørdag og søndag (5 timer og 30
min pr. dag). Aftnerne varetages af frivillige, hvor madindkøb og udarbejdelse af
vagtskema udføres af frivilligkoordinatoren til en timeløn på 280,00 kr. Det estimeres
at frivilligkoordinatoren vil bruge 1 time pr. lørdag og søndag til opgaverne.
Udgift: 2240,00 - 2800,00 kr. pr. måned.
OBS. Udgifterne er ikke den samme i alle måneder, da antal lørdage og søndage i
en måned er forskellige.
Beløb: 29.400,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Måltidsfællesskabet: Info: Madudgifterne er beregnet ud fra 10
kr. pr. gæst, alle lørdage og søndage i måneden, med et snit på 40 gæster pr. aften.
Udgift: 3200,00 - 4000,00 kr. pr. måned.
Beløb: 42.000,00
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Småanskaffelser fx redskaber til madlavning: 200,00 kr. pr.
måned.
Beløb: 2.400,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

30.000

§ 18 indstilling 2016

30.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 30.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Hjerterummet, Blå Kors

Side 158 af 396

Horeb Pentecostal Church
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 24-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-21
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Horeb Pentecostal Church

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Afrikansk immigrant-menighed, frivillig hjælp til folks åndelige og sociale liv.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Gudstjenester, religiøs bededag, sangudervisning, sygebesøg, udflugter, spisning.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Bedre social kontakt og livsglæde

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Gudstjenester, religiøs bededag, sygebesøg, sangudervisning, udflugter, spisning.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Der er ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Horeb Pentecostal Church

11000

Side 159 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Biltransport til sygebesøg mm., 1.500 km
Beløb: 3000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Udflugter
Beløb: 3000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Indspilning af kor-CD
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2017

6000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Biltransport til sygebesøg mm., 1.500 km
Beløb: 3000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Udflugter
Beløb: 3000

Ansøgt tilskud 2018

6000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Biltransport til sygebesøg mm., 1.500 km
Beløb: 3000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Udflugter
Beløb: 3000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

6.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 6.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Horeb Pentecostal Church

Side 160 af 396

Horsens-Hammer Pensionistforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 04-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-66
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Horsens-Hammer Pensionistforening

Foreningens postnr.

9310

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at samle pensionister for at varetage deres særlige interesser
over for offentlige og private myndigheder. i det hele taget fremme samarbejdet og
sammenholdet medlemmer imellem, ved samvær og afholdelse af møder og fester.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi gør alt for at medlemmerne får gode oplevelser og sætter pris på samværet

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Det må være den glæde det har på vores medlemmers helbred, humør og velvære

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Årets forskellige aktiviteter Forårsfest, Høstfest og Julefrokost 1 dags udflugt og
Julemarkedstur generalforsamling

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

60.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Et vaf vore medlemmer testsmenterede for år tilbage et beløb til foreningen. Dejligt
at havedem i baggrunden til bl. a. udgifter til de dyre busser på vores ture, da vi
gerne vil gøre det så billigt som muligt for vores medlemmer

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

Horsens-Hammer Pensionistforening

Side 161 af 396

Ansøgt tilskud 2016

15000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontorart., telefon, programmer, porto, musik(forårsfestog
høstfest) køkken (generalforsamling) annoncer
Beløb: 15000

Ansøgt tilskud 2017

15000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontorart. telefon,programmer,porto,musik(forårsfest og
høstfest) køkken(generalforsamling) annoncer
Beløb: 15000

Ansøgt tilskud 2018

15000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontorart, telefon, programmer, porto,musik (forårsfest og
høstfest) køkken (generalforsamling) annoncer
Beløb: 15000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Horsens-Hammer Pensionistforening

Side 162 af 396

Hou Centerraad
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-94
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Hou Centerraad

Foreningens postnr.

9370

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At arrangere aktiviteter og arrangementer for områdets pensionister,
førtidspensionister samt andre med særlig interesse i henhold til gældende
vedtægter for Centerråd i Aalborg kommune.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Annoncerer jævnligt med alle vore aktiviteter, bruger mund til mund metode,
foredrag, motion, hyggeeftermiddage, udflugter, edb undervisning, modeopvisning
og mange andre arrangementer

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Muligheder for udflugter, som de ellers ikke ville få muligheden for, især svagelige
ældre, der kan få hjælp fra andre deltagere, der er bedre gående. Vi har en del
aktiviteter med god motion, og andre med masser af frisk luft, hyggeaktiviteter. Vi
mener der er en målbar effekt af større aktivitetsniveau og deraf højere livskvalitet,
hvilket vore borgere også giver udtryk for.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Foredrag Udflugter, bus og fortæring og Aktiviteter i Borgerhuset

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

90.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At have muligheden for at udføre aktiviteter hen ad vejen der godt må koste.
Pengene skal arbejde i ældresamfundet lidt efter lidt. Vi vil gerne i fremtiden have
muligheden for at udføre vore aktiviteter uden at spekulere på om vi har pengene.
Det er OK, at vi har et lille underskud hvert år. Det er vigtigt for os, at vi ikke må
stoppe en aktivitet, der vil give underskud, når vi har midlerne.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hou Centerraad

Side 163 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

30.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Vi har ca 6 årlige foredrag, og beløbet vil give os mulighed for
bedre foredragsholdere til nogle af foredragene.
Beløb: 10.000,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Udflugter med bus og fortæring
Beløb: 15.000,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Aktiviteter i Borgerhuset
Beløb: 5.000,00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

7.000

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Hou Centerraad

Side 164 af 396

Hovedspringet
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-157
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Hovedspringet

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Skabe social samvær og aktiviteter mellem mennesker ramt af erhvervet
hjerneskade samt deres pårørende

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Tilbyde aktiviteter af forskellige arter. motion i vand m.m. lave udflugter til kulturelle
steder i Aalborg og nærmeste omegn.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Kommer ud og møder andre mennesker, en aktivitet som de ellers ikke havde
mulighed for, grundet deres handicap.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Ugentlige cafe møder med forskellige aktiviteter, samt små ture til seværdigheder i
Aalborg og omegn.
Og afholdelse af en årlig Kulturweekend med ophold på vandrehjem et sted i
Danmark

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

26.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening.

Hvad er formålet med formuen?

At have tilstrækkelig kapital til at forudbetale depositum til forskellige aktiviteter,
administration, hjemmeside, og cafe aktiviteter.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Hovedspringet

Side 165 af 396

Ansøgt tilskud 2016

15.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag,
Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst, Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vandrehjem, bustransport, porto, telefon, hjemmeside,
printertoner samt andre kontor artikler, og div. arrangementer i cafeen.
Beløb: 15.000,00

Ansøgt tilskud 2017

16.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag,
Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst, Øvrige udgifter, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Vandrehjem, bustransport, porto, telefon, hjemmeside,
printertoner samt andre kontor artikler, og div. arrangementer i cafeen.
Beløb: 16.000,00

Ansøgt tilskud 2018

17.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag,
Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste
kilometertakst, Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vandrehjem, bustransport, porto, telefon, hjemmeside,
printertoner samt andre kontor artikler, og div. arrangementer i cafeen.
Beløb: 17.000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

3.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Hovedspringet

Side 166 af 396

Høreforeningen, Aalborg
Lokalafdeling
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-133
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Høreforeningen, Aalborg Lokalafdeling

Foreningens postnr.

9370

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Oplysning om høreproblemer samt orientering om hjælpemidler. Socialt samvær
med ligestillede.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Spændende foredrag og vejledning om høretekniske hjælpemigler.
Vil i 2016 prøve at få fat i de erhvervsaktive med nedsat hørelse m.m.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Vi dækker også børn, unge og erhvervsaktive med høreproblemer

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

oplysninger om hvordan man bedre kommer igennem hverdagen med
høreproblemer og tillige socialt samvær med ligestillede.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Administrationsomkostninger, porto m.m.
Foredrag, rådgivning og vejledning
Bustransport til sensommerudflugt, hvor
deltagerne selv betaler for fortæring m.m.
Transportabelt teleslyngeanlæg

kr. 10.000,00
kr. 10.000,00
kr. 9.000,00
kr. 47.000,00

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

20.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

?

Hvad er formålet med formuen?

Der skal altid være penge til daglig drift, da vi kun får kontingentpenge retur til
lokalafdelingen 2 gange årlig (ca. 50,00 pr. medlem)

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Fik §18 midler i 2015, som overføres til næste år, da vi har søgt andre fondsmidler
ved bl.a. Tuborgfondet og Sallingfondet

Høreforeningen, Aalborg Lokalafdeling

Side 167 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

40.000,00

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

fået afslag

Ansøgt tilskud 2016

76.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Administration samt udsendelse af nyhedsbrev til medlemmerne
Beløb: 10.000
Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Faglig aften med fremvisning af diverse hjælpemidler samt
foredragsaften om f.eks. hvordan en hørenedsættelse /tinnitus kan påvirke ens liv
Beløb: 10.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Udgift til bustransport til sensommerudflugt. Deltagerne betaler
selv for mad og entreudgifter. Mange hørehæmmede tager ikke på ture, da de har
svært ved at høre, hvad der bliver fortalt. På denne tur tages der hensyn til
hørelsen.
Beløb: 9.000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Transportabelt teleslyngeanlæg. Fik bevilget kr. 20.000,00 dertil i
2015, men da det mindste anlæg til 12 personer koster kr. 72.125,00, vil vi overføre
beløbet til 2016 og søge om restbeløbet, da vi desværre ikke har fået penge fra de
forskellige fonde, som vi har søgt.
Det er vigtigt, at vi får dette anlæg, så vi kan tage det med på ture og til foredrag,
hvor der ikke findes teleslyngeanlæg.
Beløb: 47.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

20.000

§ 18 indstilling 2016

96.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 96.000 kr. til transportable teleslyngeanlæg til brug under aktiviteter
for målgruppen.
De 20.000 kr. i formue/uforbrugte midler bevilliget i 2015 skal således betales
tilbage (de er gældende for regnskabsåret 2015)

Høreforeningen, Aalborg Lokalafdeling

Side 168 af 396

IOGT Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-136
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

IOGT Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

IOGT’s overordnede formål er at hjælpe mennesker med misbrugsrelaterede
problemer til at leve et liv fri for misbrug og konsekvenserne deraf. Organisationens
vision: Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i et
samfund, som er præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol og
andre rusmidler medfører.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Eksisterende medlemmer inviteres til sociale aktiviteter og der holdes kontakt via
nyhedsbreve og Facebook. I 2016 vil IOGT Aalborg arrangere rekrutterings events i
Aalborg by, der har til formål at hverve nye medlemmer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Misbrugere eller tidligere misbrugere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

I IOGT Aalborg arbejder man tæt sammen med brugerne og de har selv stor
indflydelse på deres forløb og er med til at sætte egne mål igennem
rehabiliteringsprocessen. Her arbejdes der ud fra helt konkrete målsætninger:
-Ophør af misbrug eller stor nedsættelse af forbrug af rusmidler
-Bedre sundhedstilstand
-Bedre psykisk sundhedstilstand
-Større selvværd og selvrespekt
-Bedre evne til kommunikation i familien
-Genoptaget kontakt til børn
-Bedre arbejdssituation
-Færre sygedage
-Kontakt til nye venner
-Nye fritidsinteresser i stedet for misbrug
Igennem det rehabiliterende arbejde motiveres brugerne til at foretage
livstilsændring og resultatet kan ses og måles på ovenstående punkter. Dette er dog
kun muligt ved længerevarende forløb, da det tager lang tid at komme ud af et
misbrug og andre adfærd. Det samme gælder for de pårørende, der har brug for
lang tid til at kunne træne frigørelse fra andres misbrug.
En vigtig del af forløbet både for brugerens videreudvikling men også for
organisationens er evaluering. Der foretages derfor løbende evaluering i de
individuelle samtaleforløb, familieklubber og pårørendekurser for at undersøge om
brugerne har nået deres delmål eller om der skal laves justeringer.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

IOGT Aalborg

Over 100 personer

Side 169 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Rådgivning: IOGT Aalborg tilbyder rådgivning til misbrugere. Formålet er at få en
klarlæggelse af den individuelle situation og medvirke til ændring af holdning,
adfærd og livsstil. Det foregår efter den kognitive-systemiske metode og
rådgivningsforløbet bliver fastsat og målrettet efter brugerens eget behov. Der kan
f.eks. være tale om samtaler en gang ugentligt i seks måneder. Rådgivningen
foregår hele tiden og finder sted i IOGT Aalborgs lokaler. Der tilbydes også
rådgivning til de pårørende. Formålet er at give de pårørende viden, redskaber og
erfaringer til at frigøre sig fra andres misbrug. Dette foregår hele tiden. Kurser: For
at sikre sig at medarbejderne både de ansatte og de frivillige udvikler sig, trives og
er bedst muligt klædt på til deres arbejdsopgaver, tilbyder IOGT kurser og faglig
opdatering. Nye frivillige modtager desuden grundig introduktion til arbejdet og faglig
viden om organisationen og dets arbejde og om misbrugsområdet.
Selvhjælpsgruppe: Gruppe for personer med misbrugsrelaterede problemer.
Formålet er at lære deltagerne hvordan de ændrer uhensigtsmæssig adfærd.
Gruppen ledes af en rådgiver og der arbejdes ud fra en social-økonomisk systemisk
metode, der indrager personens netværk og familie. Grupperne mødes ugentligt i et
par timer. Telefonrådgivning, hjemmebesøg og bisidderfunktion: Hvis en bruger ikke
har mulighed for at komme til rådgivningscenteret eller er i tilbagefald, så foregår
rådgivningen som regel over telefonen. Dette er en del af organisationens mål om at
være så fleksibel så mulig og møde brugerne, der hvor de befinder sig. Det samme
gælder for hjemmebesøg og bisidderfunktionen. Når misbruget er lagt på hylden,
starter det virkelige arbejde med at blive en velfungerende samfundsborger og dette
virker på mange som en uoverkommelig opgave. At skrive jobansøgninger, tage
møder med officielle myndigheder og banker og søge anden form for hjælp er svært
for mange brugere. Derfor tilbyder IOGT Aalborg en bisidder, når det er nødvendigt.
Foredrag: Udover rehabiliterende arbejde, laver IOGT Aalborg også forebyggende
arbejde og som et led i dette tilbyder organisationen derfor foredrag om
organisationens arbejde, alkohol og misbrugsrelaterede problemer. Foredraget er af
et par timers varighed og det tilbydes til større grupper som ønsker det. Sociale
aktiviteter: En stor del af rehabiliteringsprocessen handler om at ændrer adfærd og
blive tryg ved sig selv. Derudover betyder det meget at kunne se positivt på
hverdagen og derfor går organisationen meget ud af at tilbyde sociale aktiviteter der
kan give positive oplevelser og hjælpe brugerne til at danne netværk og færdes i et
fællesskab. Eksempler på disse aktiviteter er foredrag indenfor misbrugsområdet,
fællesspisning og diverse udflugter.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

5400

Hvad er landsforeningens disponible formue?

IOGT Danmark har ingen formue

Hvad er formålet med formuen?

Kassebeholdning pr. 12. november 2015

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Aalborg kommune - Driftsstøtte, PUF Socialministeriet

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

99.548 (PUF)

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

52.600 (2016) + 99.548 (PUF fra marts 2015 - februar 2016)

Ansøgt tilskud 2016

50.000

IOGT Aalborg

Side 170 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje
Udgiftsbeskrivelse: Beløbet er IOGT Aalborgs aktuelle udgift for administration og
husleje, der indeholder husleje, varme, el, rengøring, inventar/reparationer,
tlf./Internet, kontorartikler, porto, forplejning og annoncer
Beløb: 84.700
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, foredrag, kurser,
honorarer og materialer
Beløb: 15.000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Kørsel/transport til møder, foredrag, kurser m.m. Der bruges
Statens laveste takst på kr. 2,10.
Beløb: 6800
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter til forplejning, materialer og sociale arrangementer
Beløb: 8000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter i forbindelse med uddannelse/supervision af frivillige,
ophold, forplejning og materialer.
Beløb: 20.000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: X
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: X
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

50.000

§ 18 indstilling 2016

50.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 50.000 kr. til aktiviteter for målgruppen - her er der dog pt. problemer
med lokaler til trods for, at foreningen beskriver en huslejeudgift.

IOGT Aalborg

Side 171 af 396

KAF-Skyttelaug, Nordjylland
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 20-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-10
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

KAF-Skyttelaug, Nordjylland

Foreningens postnr.

9362

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

-at bevare og udvikle sammenholdet for Skyttelaugets medlemmer samt vække og
vedligeholde interessen for skydning og social samvær.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

sørger for at alle vore arrangementer er topkvalitet, giver gode oplevelser med høj
social samvær og venskab i fokus.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Skærpet koncentrationsevne gennem skydning m. gevær samt får stor social
udbytte af nye og gamle bekendtskaber blandt ældre.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Kørselstilskud til sommerudflugt for ca. 25 ældre pensionister med kørsel i 5-6
private biler i juli 2016, samt efterfølgende kaffebord og spisning.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

10752

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

at vedligeholde foreningens kaliber .22 geværer samt til dækning af andre
uforudsete udgifter

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0,-

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0,-

Ansøgt tilskud 2016

2000

KAF-Skyttelaug, Nordjylland

Side 172 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: kørselstilskud til 6 private køretøjer vedr. årets sommerudflugt
med pensionister. Der forventes kørt ca. 200 km pr. køretøj, i alt ca. 1200 km.
Er der penge i overskud anvendes beløbet som tilskud til kaffebord/aftensmåltid.
Beløb: 2000,-

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Ingen planer pt. om ansøgning
Beløb: 0,-

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: ingen planer pt. om ansøgning
Beløb: 0,-

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

KAF-Skyttelaug, Nordjylland

Side 173 af 396

Kirkens Korshærs Familiearbejde
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 02-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-47
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Kirkens Korshærs Familiearbejde

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Et gratis åbent tilbud til socialt udsatte familier, hvis tilværelse er præget af
problemstillinger som social isolation, spinkelt netværk, fysisk og/eller psykisk
sygdom og dårlig økonomi.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi annoncerer bredt via opslag, mails, sms, facebook samt gennem vore brugeres
netværk, hvilket både tiltrækker nye samt fastholder medlemmer. Vi har kontakt med
ca. 300 familier i det nordjyske, som bruger vore forskellige tilbud i løbet af året.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Deres spinkle netværk styrkes, de øves i sociale kompetencer, de får oplevelser de
ellers ikke ville have råd eller overskud til at arrangere, deres sociale kapital øges.
De styrkes i relationen mellem forældre og børn samt øves i at fejre
traditionsbundne begivenheder sammen.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Kirkens Korshærs Familiearbejde

Side 174 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Familiearbejdet ansøger om støtte til afholdelse af to årlige juletræsfester samt
fastelavnsfest, da vi oplever en meget stor og støt voksende søgning til de
traditionsrige fester, hvor socialt udsatte familier i trygge rammer kan fejre traditioner
sammen med deres børn.
Vi møder dagligt forældre, som kæmper så meget med at få hverdagen til at hænge
sammen, at ressourcerne ikke er til at fastholde fejringen af traditioner, som andre
familier med børn gør som det mest naturlige. Vi møder i høj grad også børn, som
søger den tryghed, vi kan tilbyde, og som vokser op med bekymringer som:
fattigdom, dårlig uddannelse, omsorgssvigt, psykiske lidelser og højt konfliktniveau.
Med vore aktiviteter vil vi gerne tilbyde trygge rammer, øve sociale kompetencer,
styrke oplevelsen af mening og sammenhæng og øve sunde vaner omkring årets
højtider og traditioner.
Vi holder hvert år juletræstest den 28/12. Juletræsfesten har de seneste år vokset
sig så stor, at den afholdes over to gange. Sidste år var der tilmeldt over 300 familier
og i 2015 forventer vi endnu flere tilmeldinger. Juletræsfesten fejres traditionel
forstand med dans om juletræ, sanglege med børnene, besøg af julemanden,
slikposer samt en gave til alle børn under 18 år, hvilket sker i samarbejde med
Event Aalborg og Det gamle Rådhus, hvor Aalborgs borgere i julemåneden kan
aflevere pakker, vi videreformidler til børn til juletræsfesterne. Juletræsfesterne
afvikles af to ansatte og ca. 15 frivillige. Ligeledes afholder vi Fastelavnsfest i
februar, hvor ca. 120 børn og voksne sidste år var tilmeldte. Fastelavnsfesten
vokser sig ligeledes så stor, at vi må overveje at afholde den to gange, da
søgningen fra de socialt udsatte familier også her er voksende. Igen værner vi om
traditionerne med tøndeslagning, fastelavnsboller, slikposer og gamle sanglege.
Frivillige kræfter hjælper med alt fra ansigtsmaling af børnene til kaffebrygning og
har stor værdi for os - ikke mindst pga. signalværdien overfor de brugere der
kommer til festerne, at der er frivillige, der har lyst til at være sammen med dem
uden at få økonomisk betaling for det.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Kirkens Korshær har ingen formue men anvender alle midler til socialt udsatte
mennesker.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

25.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Juletræsfest:
15.000 kr til indkøb af kaffe, boller, smør, småkager, sodavand, slikposer til 250
børn, servietter, engangsservice, duge, bordpynt osv. I alt indkøb til 350 personer.
Fastelavnsfest:
10.000 kr til indkøb af: kaffe, kage, slik, fastelavnstønder til 200 personer.
Beløb: 25000

Ansøgt tilskud 2017

25000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Juletræsfest:
15.000 kr til indkøb af kaffe, boller, smør, småkager, sodavand, slikposer til 250
børn, servietter, engangsservice, duge, bordpynt osv. I alt indkøb til 350 personer.
Fastelavnsfest:
10.000 kr til indkøb af: kaffe, kage, slik, fastelavnstønder til 200 personer.
Beløb: 25000

Ansøgt tilskud 2018

25000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Juletræsfest:
15.000 kr til indkøb af kaffe, boller, smør, småkager, sodavand, slikposer til 250
børn, servietter, engangsservice, duge, bordpynt osv. I alt indkøb til 350 personer.
Fastelavnsfest:
10.000 kr til indkøb af: kaffe, kage, slik, fastelavnstønder til 200 personer.
Beløb: 25000

Kirkens Korshærs Familiearbejde

Side 175 af 396

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

12.000

§ 18 indstilling 2016

12.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 12.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Kirkens Korshærs Familiearbejde

Side 176 af 396

Kirkens Korshærs Gårdprojekt
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-109
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Kirkens Korshærs Gårdprojekt

Foreningens postnr.

9270

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Gårdprojektets formål er at bidrage til et forbedret hverdagsliv gennem
beskæftigelsesmæssige, omsorgsmæssige og sociale aktiviteter, som skaber et
positivt fællesskab og giver mening for den enkelte deltager. '
Målet for den enkelte er at opnå større tro på sig selv samt på egne evner og
muligheder.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi arbejder meget med at informere, uddelegere og bruge de frivillige til det, de
gerne vil. Vi lægger en stor del ansvar ud til den enkelte. For den del af de frivillige
med brugerkontakt, holder vi møder, hvor vi kan reflektere over hverdagens praksis
og holder kursusdage nogle gange om året samt en udflugt med blandet fagligt og
socialt indhold.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

udsatte voksne med problmeer, som misbrug, psykisk sygdom og komplekse
sociale problemer

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Målgruppen oplever at være en del af et rummeligt fællesskab, hvor det er muligt at
gøre brug af evner, viden og færdigheder, som de har - eller erhverve nye med
hjælp og støtte fra ansatte og frivillige medarbejdere, på det niveau, det er
nødvendigt.
På denne måde oplever hver enkelt at kunne bidrage til fællesskabet, hvilket giver
øget selvværd og glæde. For en stor del mindsker det misbrug og skaber en bedre
dagsrytme, hvilket giver øget velvære.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Drift af Gårdprojektets 2 minibusser:
Gårdprojektet er geografisk placeret på et nedlagt landbrug lidt øst for Aalborg for at
kunne tilbyde brugerne et alternativ til bylivet. Derfor er de 2 minibusser en
nødvendighed for transport til stedet, samt for at nå ud til målgruppen og dermed
give brugerne en reel mulighed for at deltage i Gårdprojektets aktiviteter. Vi søger
om økonomisk støtte til grøn ejerafgift og forsikring til 2 minibusser.
Vi søger midler til at afholde 3 temadage á 4 timer, med eksterne oplægsholdere.
Da de frivillige medarbejdere deltager i det sociale arbejde med brugerne er det
vigtigt at være "klædt på" til udfordringerne. Vi ønsker at afholde 2 temadage om
konflikter og konfliktløsning samt 1 temadag om hvorledes,vi kan møde
brugergruppen på en kvalificeret måde.

Formue og ansøgt beløb
Kirkens Korshærs Gårdprojekt

Side 177 af 396

Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Gårdprojektet har ikke adgang til midler fra og viden om landsforeningens formue.

Hvad er formålet med formuen?

Vi har ingen formue.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

65.278

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet, Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Aktivitet: Drift af 2 minibusser:
2 x grøn ejerafgift à 9.340,- kr.
2 x ansvars- og kaskoforsikring á 11.299,- kr.
Kompetenceudvikling for frivillige:
3 kursusdage på 4 timer á 8.000,- kr.
Beløb: 65.278,-

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

20.000

§ 18 indstilling 2016

30.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 30.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Kirkens Korshærs Gårdprojekt

Side 178 af 396

Klarup Sang og Viseklub
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 02-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-49
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Klarup Sang og Viseklub

Foreningens postnr.

9270

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At samle alle der har interesse i at dyrke sang og musik for amatører

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi har på nuværende venteliste for optag af medlemmer, så vi har ikke behov for
nye tiltag p.t.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Hyggeligt socialt samvær med sang og musik

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Socialt fællesskab og hygge.
Vi giver kaffe med dertilhørende brød, andre gange smørrebrød og en øl/vand. Det
er et andet og for vore medlemmer et indslag der er til stor glæde.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

16.250

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Ved uforudsete udgifter som f.eks. stævner o.l. er det rart at have en beholdning.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Klarup Sang og Viseklub

2000

Side 179 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Der har ikke været muligt at finde et felt der paser bedre.
Vi kan ikke anvende det ansøgte beløb efter det foreslåede. Vi ønsker at anvende
det ansøgte beløb, som tilskud til fortæring ved sangaftener.
Beløb: kr. 2000,00

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Der har ikke været muligt at finde et felt der passer bedre.
Vi kan ikke anvende det ansøgte beløb efter det foreslåede. Vi ønsker at anvende
det ansøgte beløb, som tilskud til fortæring til sangaftener.
Beløb: kr. 2000,00

Ansøgt tilskud 2018

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Det har ikke været muligt at finde et felt der passer bedre. Vi kan
ikke anvende det ansøgte beløb efter det foreslåede. Vi ønsker at anvende det
ansøgte beløb, som tilskud til fortæring ved sangaftener.
Beløb: Kr. 2000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen, forudsat at arrangementerne er
åbne for andre end klubbens egne medlemmer.

Klarup Sang og Viseklub

Side 180 af 396

Klub 93, Seniorklub
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 22-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-19
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Klub 93, Seniorklub

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

aktiviteter uden forbindelse med kommunale ældrecentre

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

beretter om vore gøremål, inviterer til møder og afholder turer i området.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Ældre

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Sociat samvær.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Mulighed for afholdelse af foredrag, turer med naturvejledere, virksomhedsbesøg, m
m.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

3856

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Kontor, administration, porto og telefon m.m.
Foredragsholdere.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Klub 93, Seniorklub

2000
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontor, administration, porto og telefon m.m.
Foredragsholdere.
Beløb: 2000,00
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontor, administration, porto og telefon m.m.
Foredragsholdere.
Beløb: 2000,00

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontor, administration, porto og telefon m.m.
Foredragsholdere.
Beløb: 2000,00

Ansøgt tilskud 2018

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontor, administration, porto og telefon m.m.
Foredragsholdere.
Beløb: 2000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Klub 93, Seniorklub

Side 182 af 396

Klubben for Brugere og Hjælpere i
Nordjylland
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 15-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-174
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Klubbens formål er at styrke hjælpeordningerne / BPA i Nordjylland og skabe
netværk for brugere og hjælpere. Samt at yde støtte og vejledning til målgruppen.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Klubben rådgiver støtter og vejleder medlemmer, samt opdaterer alle med interesse
for området, om nyheder som har betydning for målgruppen. Klubben udsender
klubblade og reklamerer i bruchurer, websites og sociale medier.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Brugerne støttes i at leve et liv med et stort handicap, afhængig af andres
hjælp,med hjælpere i eget hjem, ofte 24 timer i døgnet 365 dage om året. Hjælperne
støttes i opgave at yde hjælpen på en hensigtsmæssig måde i forhold til den enkelte
bruger.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Bestyrelsen deltager flere gange om året i møder med tilsvarende foreninger i
resten af Danmark for at udveksle og dele erfaringer inden for området.
Lovgivning, både på landsplan og lokalt følges, for at kunne rådgive medlemmer ud
fra den nyeste viden.
Der oprettes hjemmeside, laves bruchurer, klubblade og vedligeholdes information
på sociale medier, for herigennem at informere målgruppen.
Der arrangeres og afholdes arrangementer for medlemmer, ca 6 arrangementer
årlig, både sociale og faglige. Foruden at informere om relevante emner inden for
området er formålet at vedligeholde et stærkt netværk og således styrke
medlemmerne når vanskelige situationer i hverdagen skal håndteres.
Der ydes personlig støtte og vejledning til enkeltmedlemmer, både telefonisk,
skriftlig og ved personlig møde.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

45000
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Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Daglig drift, telefon, kørsel, it, kontor.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

35000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorartikler, toner, papir, IT
Beløb: 10000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Arrangementer.
Beløb: 15000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Udgift til foredragsholder
Beløb: 2000
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Telefon udgifter
Beløb: 1000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Kørsel til møder med tilsvarende foreninger i DK.
(244kmx2,05kr.) x 4
Beløb: 2000
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Opdatering af viden, abonnementer
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Side 184 af 396

Krisecenterforeningen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-145
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Krisecenterforeningen

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Krisecenterforeningen har til formål at yde en ekstra indsats for voldsramte kvinder
og deres børn. medlemmerne binder sig for 12 vagter årligt. Vi PR/ØK gruppe,
skaffer nye frivillige, holder foredrag, frivilligmarkedet, deltager i arrangement for
kommunes ansatte, udbrede kendskabet til at være frivillig på Krisecenteret.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Deltager i frivilligmarkedet, på Facebook, deler foldere ud til læger, biblioteker og
andre relevante steder, holder foredrag, holder aftenarrangementer og temadage
med emner som vi hele tiden kan lære nyt af. Taler om det til venner og familie

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Kvinder og mænd i krise

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Når de frivillige får ny og opdateret viden og kompetencer kan de yde de voldsramte
kvinder og deres børn omsorg, nogen der lytter, hjælper , leger med børnene,
hjælper evt. kvinderne med madlavning. Det hjælper de voldsramte, og styrker de
frivillige som vi meget gerne vil beholde. Og hjælper med at hverve flere frivillige.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Administration,
2 temadage
2 aftenarrangementer
Kurser

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

26.328

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Der er landsforening, men vi kan ikke få noget økonomi derfra

Hvad er formålet med formuen?

At drive foreningen, holde aftenmøder, holde temadage, være medlem af LOKK,
deltage i LOKKs generalforsamling og temadag (1 weekend i foråret), i 2016 holdes
det i Middelfart,hvor vi håber at der kan blive mulighed for at få råd til der kan
komme nogle med. I år var der 2 af de frivillige der var med.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Krisecenterforeningen

Side 185 af 396

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

60.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Aktivitet,
Kompetenceudvikling for frivillige, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Administration - porto - revision - telefonpenge til de frivillige når
de ringer rundt for at få vagter besat - generalforsamling
Telefon – de 5 grupper vi frivillige er delt i får hver kr. 1.000,00 om året. Det er til at
dække de udgifter de frivillige har til at ringe rundtl, til dem der ikke er til
gruppemøde, for at få vagtplanerne dækket.
Bestyrelsesmøder – 10 om året.
Generalforsamling med cirka 65 – 70 medlemmer, hvor de får en let anretning
Beløb: 13.000,00
Udgift: Kursus/ foredrag, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: 2 temadage
2 aftenarrangementer
Oplægsholdere til ovennævnte dage og aftener
En temadag på Aalborg Vandrehjem – vi er i gang med planlægning til en dag i
januar, med 2 foredragsholdere
Foredrag ca. 4.000,00 – 5.000,00 x med 2
Transport ca. 2.000,00 x med 2
50 – 60 deltagere af kr. 300,00
Vi regner med 1 temadag om året
1 til 2 aftenarrangementer om året alt efter behov for ny viden, og ny viden som
kommer frem og giver ønsker fra de frivillige for at høre mere om dette.
Beløb: 47.000,00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

30.000

§ 18 indstilling 2016

30.300

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 30.300 kr. til aktiviteter for målgruppen

Krisecenterforeningen

Side 186 af 396

Kræftens Bekæmpelse Lokalforening
Nibe
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 30-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-42
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Kræftens Bekæmpelse Lokalforening Nibe

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Medvirke til gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses virke,
herunder samarbejdet m kommunen, fremme kræftsagen, lokale aktiviteter, tilgang
af medlemmer , varetage medlemmers og lokalbefolkningens interesser i Kræftens
Bekæmpelse.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Foreningen er i opstartsfase. Der skal foretages en aktiv indsatd i form af diverse
arrangementer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Kræftramte

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Motion og socialt samværd: i Motion og Cafe regi.
Oplysning i form af arrangementer.
Flere frivillige til af varetage aktiviteterne.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Opstart af lokalforeningen i Nibe.
herunder
aktivitet for at få flere frivillige
arrangementer for kræftramte
støtte til diverse aktiviteter, bla. lyserød lørdag
beløb til Motion og Cafe beregnet på arrangementer for brugerne ude over
aktiviteten Motion og Cafe. Det kunne være en vintertur i instruktørens vinterferie
(arrangeret af de frivillige)

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

12.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening (betragter ikke Kræftens Bekæmpelse som
landsforening i denne sammenhæng)

Hvad er formålet med formuen?

At bruge dem på aktiviteter nævnt tidligere.

Kræftens Bekæmpelse Lokalforening Nibe

Side 187 af 396

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Der er p.t. ikke ansøgt om støtte fra andre , men der vil løbende bliveansøgt på
relevante steder til enkeltaktiviteter..

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

22000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Opstartsudgifter:
Beløb: 2000
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Rådgivning/vejledning: i form af foredrag for kræftramte for at få
flere brugere i Motion og Cafe.
Beløb: 10000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: til at hverve frivillige til arbejdet i vores lokalforening
Beløb: 10000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: p.t. ønskes ikke ansøgning for 2017
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: p.t. ønskes der ikke ansøgt for 2018.
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Kræftens Bekæmpelse Lokalforening Nibe

Side 188 af 396

Kræftens Bekæmpelse, Sejlflod
Lokalforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-155
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Kræftens Bekæmpelse, Sejlflod Lokalforening

Foreningens postnr.

9280

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Stk. 1: Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræft
Stk. 2: Kræftens Bekæmpelse skal virke for
- at forebygge kræftsygdomme
- at øge helbredelsesmulighederne
- at begrænse de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af kræft

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Stiller op ved messer, markeder m.m. med oplysende materialer

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Alle

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Oplysning om Kræftens Bekæmpelses indsatsområder
Øget livsglæde
Mulighed for stillingtagen til kræftsygdomme

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Kræftrelateret foredrag (endnu ikke fastlagt)
Lyserød Lørdag
Kirkearrangement

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

9800

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Landsforeningen har intet eksakt tal på disponibel formue

Hvad er formålet med formuen?

Skal anvendes til på forskellig vis at opfylde formålsparagraffen

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Kræftens Bekæmpelse, Sejlflod Lokalforening

Side 189 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

15000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Arrangement for kvinder på Lyserød Lørdag: 5000 kr.
Tænd et lys for håbet, kirkearrangement: 1000 kr.
Kræftrelateret foredrag, endnu ikke fastlagt: 5000 kr.
Annoncering: 4000 kr
Beløb: 15000 kr.

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

3.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Kræftens Bekæmpelse, Sejlflod Lokalforening

Side 190 af 396

Kræftens Bekæmpelse, Aalborg
Lokalforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 03-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-57
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Kræftens Bekæmpelse, Aalborg Lokalforening

Foreningens postnr.

9210

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Forskning, oplysning og patientstøtte til alle borgere, kræftramte og deres
pårørende.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Fortæller om hvor vigtigt det er støtte Kræftsagen. Oplyser om muligheder for
forebyggelse. Holder arrangementer for at indsamle midler til Kræftsagen.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

alle borgere i Aalborg Kommune

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Borgerne i Aalborg Kommune gøres sundere og gladere, så sygdom ikke så let
rammer ved motionsarrangementer, ved solkampagne, ved rygestopkampagne.
At gøre folk glade og styrke familiesammenhold.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Kr. 3.000,3. april 2016 Landsindsamling. Frugt og juice til indsamlerne.
Kr. 8.000,10. april 2016 Biograftur til indsamlere fra Landsindsamlingen.
Fribillet som tak for hjælpen
Kr. 10.000,oktober 2016 Fokus på brystkræft. Foredrag af kendt person.
Honorar, plakater og annoncer.
Kr. 3.000,oktober 2016 Lysfest for kræftramte og deres pårørende.
Kaffe/kage, plakater og annoncer
Kr. 10.000,- 1, oktober 2016 Lyserød Lørdag markering af Fokus på Brystkræft.
Plakater og annoncer
Kr.30.000,november 2016 Julekoncert med kendt kunstner.
Honorar, plakater og annoncer.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

40.495

Hvad er landsforeningens disponible formue?

818.150

Kræftens Bekæmpelse, Aalborg Lokalforening

Side 191 af 396

Hvad er formålet med formuen?

Betaling af koncert med Trompetist Per Nielsen kr. 35.875 samt annoncering. Til
afholdelse af generalforsamling i marts 2016 samt annonce.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

64000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Kr. 3.000,3. april 2016
Landsindsamling. Frugt og
juice til indsamlerne.
Kr. 8.000,10. april 2016
Biograftur til indsamlere fra Landsindsamlingen.
Fribillet som tak for hjælpen
Kr. 10.000,oktober 2016
Fokus på brystkræft. Foredrag af kendt person.
Honorar, plakater og annoncer
Kr. 3.000,oktober 2016
Lysfest for kræftramte og deres pårørende.
Kaffe/kage, plakater og annoncer
Kr. 10.000,- 1, oktober 2016 Lyserød Lørdag markering af Fokus på Brystkræft.
Plakater og annoncer
Kr.30.000,november 2016 Julekoncert med kendt kunstner.
Honorar, plakater og annoncer.
Beløb: 64000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: søges næste år
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: søges senere
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

10.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 10.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Kræftens Bekæmpelse, Aalborg Lokalforening

Side 192 af 396

Kvindeklubben VI KA SKU
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 22-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-18
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Kvindeklubben VI KA SKU

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Kvindeklubben er en klub for kvinder i aldersgruppen 50+, vi har til huse i
Foreningshuset i Galstergade 3 9400 Nørresundby. I øjeblikket er vi 26
medlemmer den yngste er 59år den ældste er 78 år, den største del er fra 65 år og
til 78 år.
Foreningen vigtigste mål er at støtte hinanden på livets vej også indimellem
sygdommens vej, forebygge ensomhed opbygge et socialt netværk ja hjælpe
hinanden med at se livets muligheder i stedet for dens begrænsninger.
Klubben har åbent hver tirsdag fra kl. 14 til kl. 21 året rundt med stort fremmøde
hver gang.
På klubdag foregår der forskellige aktiviteter madlavning med focus på sund og nem
mad til enlige, kortspil men fremfor alt socialt og hyggeligt samvær.
En tirsdag om måned forgår der en aktivitet, eks, foredrag af forskellige spændende
mennesker, udflugter til nærområdet og meget andet. En årlig heldagsudflugt som
indtil har foregået til forskellige steder i Nordjylland.
Alt sammen aktiviteter der er med til at give os oplevelser berige os, mindske
ensomheden og styrke fællesskabet

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Der er valgt en bestyrelse og et aktivitets udvalg, hvis opgave er skabe aktiviteter så
alle medlemmer bliver inddraget i klubbens virke og føler sig som en nødvendig og
aktiv del af klublivet.
Nye medlemmer kommer til ved mund til mund metoden

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Styrke det sociale netværk. Forebygge ensomhed. Støtte under sygdom. Nye
venskaber. Styrke sundheden, Mad/ Motion. Oplevelser fra verden omkring
os(foredrag) Livsglæde. Udflugter

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Kvindeklubben VI KA SKU

Side 193 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi søger som vanligt hver år 2000,00 kr. som bruges til foreningens daglige drift,
husleje, kaffe osv.
Derudover ønsker vi for første gang i klubbens levetid, 11år, at søge til en større
aktivitet. en 2dages udflugt til Fanø ,Mandø, Rømø. Pris pr person 1698,00 i 2015
priser. med egenbetaling på 500,00 kr
Pr deltager på udflugt 1198,00 kr x26deltagere = 21148,00 kr
Årsagen til at vi føler behov for at søge til denne aktivitet er at flere og flere af
klubben medlemmer ikke får så mange oplevelser uden for det nære samfund mere
på grund af alder. Og så er netop vadehavet et ønske fra mange som aldrig har
oplevet det. Samtidig med at det kan give meget samtalestof, foredrag og andet
inden vi drager af sted. Og vel hjemme kan det give masser af glade og spændende
snakke om fælles oplevelser.
I alt ansøges om 2000,00 kr + 21148,00 kr. i alt 23148,00 kr.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Ingen formue.
Ingen Landsforening

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

23148

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: husleje og diverse udgifter til ugentlige klubdage
Beløb: 2000,00 kr
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: En 2 dages udflugt. Beskrivelse læs andet sted i
ansøgningsmaterialet.
Beløb: 21148,00

Ansøgt tilskud 2017

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Til diverse udgifter til klubmøder og aktiviteter året igennem
Beløb: 5000,00

Ansøgt tilskud 2018

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Til diverse udgifter til klubmøder året igennem
Beløb: 5000,00
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Til aktiviteter af særlig karakter udflugter og andet som kan
opfylde klubbeskrivelsen ( læs andet sted i ansøgningen)
Beløb: 10000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

3.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 3.000 kr. til aktiviteter for målgruppen, herunder andre
end foreningens egne medlemmer.

Kvindeklubben VI KA SKU

Side 194 af 396

Kvisten Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 05-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-70
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Kvisten Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Gennem frivilligt arbejde at støtte og rådgive personer udsat for seksuelle overgreb
og deres pårørende i grupper eller gennem terapeutiske individuelle samtaleforløb.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Tilbyder supervivion, kurser og faglig sparring samt et godt socialt netværk

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ofre for vold eller seksuelle overgreb

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Pårørende til målgruppen

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Bedre livskvalitet og styrket evne til at mestre livet og blive eller forblive
selvforsørgende.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Supervision, husleje, telefon etc

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

30.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Afholde udgifter til annoncering, transport, forsikring, husleje og andre driftsudgifter.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Poul Due Jensen Fonden

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

150.000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

150.000

Ansøgt tilskud 2016

30.000

Kvisten Aalborg

Side 195 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Da der ikke er plads i de frivilliges hus, må vi se om vi kan finde
andre lokaler.
Beløb: 20000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Supervision
Beløb: 10000

Ansøgt tilskud 2017

30000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Leje af lokaler ude i byen
Beløb: 20000
Udgift: Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Supervision
Beløb: 10000

Ansøgt tilskud 2018

30000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Leje af lokale ude i byen
Beløb: 20000
Udgift: Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Supervision/kursus
Beløb: 10000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

10.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 10.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Kvisten Aalborg

Side 196 af 396

Landsforeningen mod
spiseforstyrrelser og selvskade
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-153
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Foreningens postnr.

1302

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

LMS arbejder for at bedre tilværelsen for borgere, der er ramt af spiseforstyrrelser
og selvskade gennem lokale og nationale tiltag.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

For at hverve frivillige søger vi via Jobindex blandt andet. Derudover efterlyser vi
både frivillige og nye medlemmer via vores hjemmeside.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sindslidende

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Borgere, der kæmper med spiseforstyrrelser og selvskade

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Til at sørge for at udvikle og køre vores lokale rådgivningsaktiviteter i Aalborg
kommune. Vi stiller personlig rådgivning til rådighed til borgerne via en deltidsansat,
som også koordinerer vores 17 frivilliges (i kommunens) indsats. Vores frivillige
gennemgår alle uddannelse. Vi tilbyder rådgivning, foredrag og Støttekontaktpersonordninger til ramte og pårørende hver tirsdag og torsdag fra 17-20 på
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg. Per 31.10 i år havde vi afholdt 100 samtaler i
rådgivningen i Aalborg og afholdt 2 foredrag på Nørresundby Gymnasium. Der
afholdes ét foredrag mere i år, som omhandler BED - Binge Eating Disorder tvangsoverspisning. Alle er et mix af indlæg fra fagpersoner og cases fra lokale
personer, der selv har kæmpet med det. Hvert foredrag har mellem 50 og 75
deltagere. Vi henvender os både til unge og voksne med spiseforstyrrelser og
selvskade. Vi har mulighed for at tilbyde Støtte- og-kontaktpersonordninger igennem
rådgivningen, så berørte personer får et konkret tilbud. Desuden afholder vi også
støttegrupper for pårørende. En omkring spiseforstyrrelser, en omkring selvskade
og en specifikt for søskende til ramte personer. Det koster ca. 139.200 per år at
stille rådgivningen til rådighed for borgerne. Målgruppen i Aalborg kommune ser
således ud: ca. 2830 borgere har en spiseforstyrrelse. Ca. 2850 piger i alderen 1421 år har en risikoadfærd for at udvikle en spiseforstyrrelse. Ca. 2190 unge i alderen
16-19 år har skadet sig selv mindst én gang. Her har ca. 900 skadet sig selv mere
end 20 gange. For aldersgruppen 18-25 år har 10.810 borgere skadet sig selv
mindst én gang. Vores tilstedeværelse er altså meget vigtig, og vi håber, at vi kan få
et samarbejde med kommunen op at stå igennem paragraf 18.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Side 197 af 396

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

Ved ikke

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ved ikke - men kan eftersende årsregnskabet

Hvad er formålet med formuen?

Ved ikke. Jeg undersøge det og ringer ind i næste uge.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Spar Nord Fonden, Lions Club Aalborg

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

130.000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

20.000

Ansøgt tilskud 2016

89.200

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje, Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Støtte-/ kontaktperson, Transport
- husk at angive laveste kilometertakst, Aktivitet, Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Se vedlagte bilag.
Beløb: 89.200

Ansøgt tilskud 2017

89.200

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje, Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Støtte-/ kontaktperson, Transport
- husk at angive laveste kilometertakst, Aktivitet, Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Se vedlagte bilag.
Beløb: 89.200

Ansøgt tilskud 2018

89.200

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje, Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Støtte-/ kontaktperson, Transport
- husk at angive laveste kilometertakst, Aktivitet, Kompetenceudvikling af frivillige,
Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Se vedlagte bilag.
Beløb: 89.200

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Side 198 af 396

Legal Aid - Retshjælp i Danmark
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 14-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-168
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Legal Aid - Retshjælp i Danmark

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at yde vederlagsfri juridisk rådgivning på trin 1, 2 og 3 som
beskrevet i retsplejelovens § 323 jf. vedtægternes § 1.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Udsatte borgere med juridiske problemer, som falder ind under reglerne for fri
proces grundet relativt lav indkomst.

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Afklaringer på juridiske tvister og støtte til at finde en god vej videre.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Udbyggelse af retshjælpens kontor med IT materiel, litteratur og rådgiverkurser m.v.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

59.465

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Tilsvarende da foreningen kun eksisterer på én adresse.

Hvad er formålet med formuen?

Formålet med formuen er at dække retshjælpens grundlæggende driftsudgifter.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Legal Aid - Retshjælp i Danmark

15.000

Side 199 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Blæk til printer, papir, kuglepenne mv., notesblokke og lign.
Beløb: 5.000
Udgift: Kursus/ foredrag, Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Rådgiverkurser med henblik på at øge rådgivernes kompetencer
og forbedre servicen for borgerne.
Beløb: 10.000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Løn til daglig leder
Da vi i det forgangne år har haft en sagstilgang på mere end 800 sager, har kontoret
et behov for en uddannet daglig leder som kan supervisere og administrere
sagsbehandlingen på kontoret. Til det skal vi bruge en person som er uddannet
Cand. Jur.
Beløb: 300.000
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Hvis der ikke kan gives tilskud til en daglig leder:
Hvis kontoret ikke i dagligdagen har en Cand. Jur. til at supervisere
sagsbehandlingen, skal dette gøres ved stikprøver af sagsbehandlingen.
Vi forventer at der skal bruges 15 timer pr. måned på ekstern supervision, til en
estimeret timepris på 300 kroner.
Beløb: 54.000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: IT materiel til kontoret (Nye computere, antivirusløsninger m.v.)
Beløb: 15.000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: xx
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: xx
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4000

§ 18 indstilling 2016

5000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Legal Aid - Retshjælp i Danmark

Side 200 af 396

Legal Aid - Udlændingehjælp
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 15-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-176
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Legal Aid - Udlændingehjælp

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Formålet er at yde en manglende service her i nordjyland, og samtidigt aflaste
Nordjyllands Politis udlændingekontor, Jobcenter Integration Aalborg mht. presset
på flygningeområdet og hovedsageligt udfyldelse af
familisammenføringsansøgninger, opholdsansøgninger, statsborgeransøgning, som
koster kommunen/de ansatte mange arbejdstimer, penge, ressourcer mv. Derfor er
det også på

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Flygtninge/ indvandrere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De får dén hjælp og rådgivning de har behov for, når det kommer til ansøgninger om
familiesammenføring, opholdstilladelse, statsborgerskab mv. Der er ikke alternative
tilbud tilgængelige udover Politiets Udlændingekontor, som har været i tæt dialog
med kontaktpersonen for denne forening, omkring et samarbejde, da de ikke har
ressourcer til at dække det store pres på udlændingeområdet længere.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskuddet skal anvendes til følgende:
- Computere som de frivillige kan arbejde på og udfylde ansøgningerne fra.
- Printere/kopimaskine, som skal sørge for at alle nødvendige papirer er vedlagt den
givne ansøgning., hvilket dermed afhjælper udlændingestyrelsen sagsbehandling,
da de ikke skal bruge tid på at anmode borgeren om de manglende dokumenter mv.
- Papir til at printe/kopiere.
- Telefoner samt abonnement til disse, som er en nødvendighed for at kunne ringe
ind/ud.
- Internetforbindelse, som gør arbejdet muligt, eftersom ansøgning om
familiesammenføring og andre nævnte, som udgangspunkt skal søge
online/elektronisk.
- Kontorartikler som blokke, notesbøger, kuglepenne mv.
- Kurser til de studerende, for at styrke deres viden på området.
- Kontorhold.
- Markedsføring
- Hjemmeside
- Daglig leder

Legal Aid - Udlændingehjælp

Side 201 af 396

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

59.465

Hvad er formålet med formuen?

Da der ingen formue eksisterer for foreningen, kan dette spørgsmål ikke besvares.
Vedr. landsforeningen
Hertil skal det bemærkes at denne formue er udelukkende beregnet til Retshjælpens
udgifter, og ikke til Udlændingehjælpen, som er en selvstændig datter-forening til
Legal Aid - Retshjælp i Danmark. Legal Aid - Udlændingehjælp har ydermere sit
eget p-nummer, men hører dog under samme CVR. nr. som Retshjælpen.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Der er ikke søgt om støtte fra andre steder.

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

190.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Her menes der tilskud til at lønne en daglig leder, til at kunne
sørge for de 20-30 frivilliges arbejdsgang, herunder vagtplan, de frivilliges trivsel,
samt foreningens daglige drift mv. Der er behov for en kvalificeret leder, hvor det
tænkes at personen skal aflønnes med 300 kr. i timen ca. 40 timer pr. måned,
hvilket giver mulighed for at foreningen holder åbent 2 gange om ugen = 300*40*12
= 144.000 før skat.
Derudover menes der Kuverter, stempler, frimærker, porto, kuglepenne, blokke,
printerpapir til at kunne som minimum de 200-300 nuværende flygtninge som har
fået opholdstilladelse, men som endnu ikke har indgivet deres ansøgning om
familiesammenføring samt de minimum 600, som forventes at ankomme til
Nordjylland i 2016.
Beløb: 150000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Aktivitet for de frivillige for at skabe og bevare en god indsats
samt et godt teamwork. Her menes der forskellige arrangementer til ovennævnte
formål.
Beløb: 5000
Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Her menes der udviklingskurser til de frivillige, som alle er
studerende på hhv. socialrådgiveruddannelsen, jurauddannelsen samt
erhvervsjurauddannelsen, hvor de løbende skal have kurser, foredrag, rådgivning
og vejledning til, hvordan udlændingeretten/området fungere udvikler sig mv.
Beløb: 15000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Her menes der til udkørende rådgivning/hjælp til eventuelt
asylcentre, som alle er placeret forholdsvis langt fra denne forenings adresse. Med
et tilskud som dette, vil der dermed være mulighed for at kunne komme ud til folk,
som ikke har mulighed for at komme til os, hvad enten det skyldes sygdom,
alderdom eller lign.
Beløb: 5000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Her menes der markedsføring, herunder visitkort, flyers, foldere
samt hjemmeside.
Beløb: 15000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

10.000

Legal Aid - Udlændingehjælp

Side 202 af 396

§ 18 indstillingstekst (2016):

Legal Aid - Udlændingehjælp

Der bevilliges 10.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Side 203 af 396

Lokalforening Lungeforening Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-125
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Lokalforening Lungeforening Aalborg

Foreningens postnr.

9541

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Afdelingens formål er inden for rammerne af Lungeforeningens formål og i xkommune at:

Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om
årsager og behandling
Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med
lunge- og luftvejssygdomme
Forebygge at lunger og luftveje bliver syge
Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for
mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og
luftvejssygdomme
Afdelingens formål er inden for rammerne af Lungeforeningens formål og i xkommune at:
Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om
årsager og behandling
Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med
lunge- og luftvejssygdomme
Forebygge at lunger og luftveje bliver syge
Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for
mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og
luftvejssygdomme
Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Går ud og fortæller om lungesygedomme Kol Astma.
Messer og på gaden på int. Lunge dag den 18-11
Laver netværksgrupper og mm.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Lokalforening Lungeforening Aalborg

Side 204 af 396

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At komme ud blandt andre der har KOL/Astma og de ikke har så mange kræfter
selv.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

1. Fortage puste prøver rundt omkring i kommunen
2. Sende folk med kol og deres pårørende på kursus i en uge på
Rehabiliteringscenter i Glamsbjerg ( på Fyn)
3-4-5 Sende kol patienter på weekendophold samme sted fredag-søndag

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Der er ikke nogen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

50.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Aktivitet, Kompetenceudvikling for
frivillige, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vi vil gerne hvert år kunne fortage pusteprøver i kommunen.
Sende folk på kursus.
Sende folk på weekendophold
Lære folk at lev med KOL
Beløb: 50.000,00

Ansøgt tilskud 2017

50.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Øvrige udgifter, Aktivitet,
Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Vi vil gerne hvert år kunne fortage pusteprøver i kommunen.
Sende folk på kursus.
Sende folk på weekendophold.
Lære folk at leve med KOL
Beløb: 50.000,00

Ansøgt tilskud 2018

50.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Aktivitet, Kompetenceudvikling af frivillige,
Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vi vil gerne hvert år kunne fortage pusteprøver i kommunen.
Sende folk på kursus.
Sende folk på weekendophold.
Lære folk at leve med KOL
Beløb: 50.000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Lokalforening Lungeforening Aalborg

Side 205 af 396

Lokalforeningen Nordjylland
(Strubeløse og Mundhuleopererede
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 05-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-73
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Lokalforeningen Nordjylland (Strubeløse og Mundhuleopererede

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Samle kræftopererede som har mistet evnen til at tale normal og deres pårørende,
til socialt samvær og udveksle erfaringer.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Indrage de ny opererede i foreningens arbejde hvis de har kræfter til det.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Livskvalitet, samvær med ligesindede, hygge og glæde efter en alvorlig
kræftsygdom som ofte vender tilbage

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Socialt samvær og handicapbus til vores sommerudflugt samt indgangbiletter.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

11.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

1.201.620

Hvad er formålet med formuen?

Som sikkerhed hvis ikke vi får så meget tilskud

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Fra andre kommuner

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

7000

Lokalforeningen Nordjylland (Strubeløse og Mundhuleopererede

Side 206 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

ikke nogen i nu

Ansøgt tilskud 2016

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Til dækning af handicapbus til sommerudflugt og
indgangsbiletter samt drift af vores klubaftner som vi afholder 6 af om året. Vores
budget til sommerudflugt ligger omkring 17 - 19000,Beløb: 5000,-

Ansøgt tilskud 2017

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Til dækning af handicapbus til sommerudflugt og
indgangsbiletter samt drift af vores klubaftner som vi afholder 6 af om året. Vores
budget til sommerudflugt ligger omkring 17 - 19000,Beløb: 5000,-

Ansøgt tilskud 2018

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Til dækning af handicapbus til sommerudflugt og
indgangsbiletter samt drift af vores klubaftner som vi afholder 6 af om året. Vores
budget til sommerudflugt ligger omkring 17 - 19000,Beløb: 5000,-

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Lokalforeningen Nordjylland (Strubeløse og Mundhuleopererede

Side 207 af 396

Lungeforening Lokal afdeling
Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-131
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Lungeforening Lokal afdeling Aalborg

Foreningens postnr.

9541

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Afdelingens formål er inden for rammerne af Lungeforeningens formål og i xkommune at:
Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om
årsager og behandling
Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med
lunge- og luftvejssygdomme
Forebygge at lunger og luftveje bliver syge
Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for
mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og
luftvejssygdomme

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

At tage pusteprøver i Aalborg kommune.
At være med på int. lungedag den 18-11 hvert år
At være på messe i Aalborghallen forårs messe hvert år, (få nye medlemmer) og
give gratis pusteprøver.
Holde møde og lave ny netværks grupper

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At komme ud mellem andre der har KOL eller Astma finde tryghed ved at tale med
andre der også er syge

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

1. Pusteprøver i kommunen
2. Kursus for dem der har KOl og deres pårørende på Rehabiliteringscenter i
Glamsbjerg på Fyn.
3. 4. 5.Weekend ophold for Kol ramte

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?
Lungeforening Lokal afdeling Aalborg

0
Side 208 af 396

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

der er igen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Lungeforening Lokal afdeling Aalborg

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

50.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Aktivitet, Kompetenceudvikling for
frivillige, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: 1. Pusteprøver i kommunen
2. Kursus for dem der har KOl og deres pårørende på Rehabiliteringscenter i
Glamsbjerg på Fyn.
3. 4. 5.Weekend ophold for Kol ramte
Beløb: 50.000,00

Ansøgt tilskud 2017

50.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Øvrige udgifter, Aktivitet,
Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: 1. Pusteprøver i kommunen
2. Kursus for dem der har KOl og deres pårørende på Rehabiliteringscenter i
Glamsbjerg på Fyn.
3. 4. 5.Weekend ophold for Kol ramte
Beløb: 50.000,00

Ansøgt tilskud 2018

50.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Aktivitet, Kompetenceudvikling af frivillige,
Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: 1. Pusteprøver i kommunen
2. Kursus for dem der har KOl og deres pårørende på Rehabiliteringscenter i
Glamsbjerg på Fyn.
3. 4. 5.Weekend ophold for Kol ramte
Beløb: 50.000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Ses sammmen med anden ansøgning fra foreningen

Lungeforening Lokal afdeling Aalborg

Side 209 af 396

Mandecentret Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 15-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-175
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Mandecentret Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

1.Foreningens formål er at yde rådgivning og støtte til mænd der er ramt af
personlig krise i relation til familie- eller samlivsforhold som skilsmisse, brudte
parforhold eller samlivsvanskeligheder, herunder været udsat for vold, trusler,
overgreb eller tilsvarende social deroute eller andre skelsættende livsbegivenheder.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Rekruttering i fagnetværk, opslag på frivilligjob.dk samt samarbejde med
uddannelsesinstitutioner

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Kvinder og mænd i krise

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Mandecentret Aalborg

Side 210 af 396

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Etablere en første base hvor manden kan komme uden forpligtelser og få dækket de
mest basale behov, samt en første kontakt med mennesker, der lytter og forstår.
Understøtte mandens egne ressourcer, hans selvforståelse og hjælpe ham med at
komme videre med sit liv på en positiv måde.
Give manden værktøjer og metoder til at udvikle et netværk og kontakter til de
personer og grupper som han har behov for.
Fastholde manden i en god kontakt med børnene, således at disse fortsat oplever
en nærværende og støttende far i de turbulente forandringer, der sker i børnenes liv
ved et parforholdsbrud.
Yde konkret støtte og rådgivning til kriseramte mænd, anonymt og diskret
Sikre midlertidigt og/eller fast botilbud, der kan skabe sikre rammer omkring manden
og eventuelle børn
Synliggøre, oplyse og formidle indholdet og omfanget af mænds kriser gennem
udadvendte aktiviteter og kampagner
Iværksætte og sikre videns- og erfaringsformidling
Arbejde med relevante lovgivningsinitiativer og politisk arbejde, for at sikre og
forbedre mænds vilkår og betingelser, for at komme succesfuldt igennem en krise
Arbejde for at fremme relevant forskning og bidrage til ny viden og forebyggelse
Sikre den kriseramte mand hjælp med midlertidigt botilbud når behovet er der
Rådgive og støtte omkring bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner,
sundhedsvæsen m.v.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Konkrete aktiviteter for målgruppen i form af individuel samtale og rådgivning,
parsamtaler og gruppeforløb
Rekruttering, efteruddannelse og supervision af frivillige
Udgående oplysning, efteruddannelse af eksterne fagfolk, kommune, m.fl.
Transportudgifter vedr. ovenstående aktiviteter
Deltagelse i projektet "Mænd i fokus" under Region Midt/Nord, med fokus på
indsatsen i Aalborg
Husleje og administrationsomkostninger
Oplysningsmateriale

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Mandecentret Aalborg

99.400

Side 211 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Oplysningsmateriale/annoncering
Kontorartikler
Personaleaktiviteter
Porto & gebyrer
Revision og regnskabsassistance
Fortæring under arbejde
Småanskaffelser
Beløb: 9400
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Rådgivning, frivilligkoordinator
Bisidderarbejde
Beløb: 4000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Efteruddannelse (egenandel)
Supervision
Beløb: 21000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Udgående undervisning, efteruddannelse af fagfolk, kommune
m.fl.
Beløb: 7600
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Rådgivning, udgifter vedr. frivilligkoordinator
Parsamtaler (20 gange)
Beløb: 10200
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Mandegruppe (10 gange, 8-10 mænd)
Tværregionalt projekt "Mænd i fokus" (særlig fokus på gruppe- og parsamtaler)
Beløb: 44000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Efteruddannelse (egenandel)
Supervision (6 gange á 2.000)
Beløb: 21000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport - offentlig transport, Rejsekort, billigeste mulige
transport/laveste takst
Beløb: 3200

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

30.000

§ 18 indstilling 2016

40.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 40.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Mandecentret Aalborg

Side 212 af 396

Mandeværkstedet
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 06-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-74
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Mandeværkstedet

Foreningens postnr.

9230

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At være med til , at forebygge ensomheden, og få andre pensionister med i fælles
skabet

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi forsøger, at bringe budskabet ud til andre, ved hjælp af opslag og mund til mund
metoden

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Nej

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Samvær med andre

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Der ansøges om tilskud til værktøj og træ, så de kan komme igang, med at fremstille
, nisser, fuglekasser, kageruller, og hvad man nu kan lave i træ og med det rette
værktøj

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

At de mænd, får værktøj og træ

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Mandeværkstedet

2000

Side 213 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Det skal dække , til træ og værktøj, så de mænd har noget at
gøre, har man ingen værktøj og træ, kan man jo i tet
Beløb: Lidt svært, at sætte tal på, men 2000kr, kan man komme et stykke vej

Ansøgt tilskud 2017

2000

Ansøgt tilskud 2018

2000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Mandeværkstedet

Side 214 af 396

Matematikcenter
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-130
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Matematikcenter

Foreningens postnr.

1751

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Matematikcenters formål er at udbrede lysten til og glæden ved at lære. Ved hjælp
af støtte i matematik, ønsker Matematikcenter at bidrage til, at flere unge tager en
uddannelser og derved tager ansvar for deres fremtid og undgår at de f.eks. ender
med at stå uden for arbejdsmarkedet.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Rekruttering: annoncering digitalt via portaler som frivilligjob.dk, sociale medier
(Facebook, Linkedin) samt eksisterende frivilliges netværk.
Fastholdelse: lokale frivillige projektledere koordinerer indsatsen. Afholdelse af
sociale og faglige arrangementer lokalt og landsdækkende. De frivillige motiveres
især af deres ekspertrolle i foreningen, hvor de bidrager med deres matematiske
kompetencer og får mulighed for at sætte disse kompetencer i spil i forskellige
sammenhænge.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

I lektiecaféerne i Aalborg Kommune hjælper Matematikcenter hver uge børn, unge
og voksne med deres matematiklektier og –afleveringer. Lektiecaféerne favner en
bred elevgruppe og Matematikcenter kan hjælpe uanset niveau. Lektiecaféerne er
også et sted, hvor eleverne sidder sammen om lektierne. Her bliver lektier og
afleveringer en social ting. De frivillige vejleder og guider eleverne og kan sætte
matematikken ind i konkrete sammenhænge (grundet deres uddannelse og
arbejde). Det gør matematikken mere nærværende for eleven og lettere at forstå.
Webmatematik.dk er et online alternativ til Matematikcenters fysiske lektiecaféer.
Der kan være flere grunde til, at elever ikke benytter sig af fysiske lektiecaféer.
Webmatematik.dk er et gratis alternativ for de elever, der:
- Ikke benytter sig af lektiecaféerne pga. dag, tidspunkt eller beliggenhed
- Normalt er selvkørende ift. matematiklektier, men sidder fast i en opgave og har
brug for en kort opfriskning af emnet – f.eks. via en lektionsvideo på
Webmatematik.dk
- Ønsker at bevare sin anonymitet
- Lærer bedst ved at fordybe sig i matematikstoffet alene
- Ønsker hjælp-til-selvhjælp via nettet

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Matematikcenter

Over 100 personer

Side 215 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Om Matematikcenter
Matematikcenter er en forening af frivillige, der tilbyder gratis lektiehjælp i
matematik. Lektiehjælpen foregår på tre måder:
• I ugentlige lektiecaféer, hvor brugerne får hjælp til matematiklektier og afleveringer
• Via Webmatematik.dk, som er en online lektiehjælpstjeneste, der har mellem 4570.000 besøg om ugen
• I årlige Eksamenscaféer, hvor unge får hjælp til eksamensforberedelse i matematik
Aktiviteter i Aalborg Kommune
Matematikcenter vil i 2016 tilbyde borgere i Aalborg Kommune gratis lektiehjælp i
matematik.
Lektiecaféer i Aalborg Kommune:
Borgere i Aalborg Kommune vil i 2016 blive tilbudt matematikhjælp i 2 gange om
ugen (mandag og onsdag) på Aalborg Hovedbibliotek. Matematikcenter ønsker
desuden at udvide med endnu en ugentlig åbningsdag i 2016
Matematikcenter vil altså tilbyde i alt 6 timers lektiehjælp i matematik om ugen ved
udgangen af 2016 (186 timer om året)
2-5 matematikhjælpere vil være til stede ved hver lektiecafé.
Webmatematik.dk og Online Lektiecafé:
Borgere i Aalborg Kommune har døgnet rundt også adgang til
Webmatematik.dk i 2016. Webmatematik.dk er i forvejen populær blandt borgere i
kommunen. I 2015 er 4,8% af besøgene på Webmatematik.dk foretaget af borgere i
Aalborg Kommune. Det svarer til 86.500 besøg. Matematikcenter forventer mellem
120-150.000 besøg fra borgere i Aalborg Kommune i 2016.
Desuden vil der mindst én gang ugentligt tilbydes en Online Lektiecafé, hvor
brugerne kan chatte med Matematikcenters frivillige og få hjælp til matematik. Den
online lektiecafé varer, ligesom de fysiske lektiecaféer, to timer.
Eksamenscafé:
I maj måned 2016 planlægger Matematikcenter at tilbyde gratis hjælp til
eksamensforberedelse. I 2015 deltog ca. 40 elever samt 10 frivillige. Her fik elever
på ungdomsuddannelserne hjælp til at forberede sig på deres skriftlige
matematikeksamen. Det er målet at afholde en Eksamenscafé i maj 2016.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

290.995

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Formuen fungerer i praksis som egenkapital for foreningen, der er økonomisk
afhængig af opbakning fra fonde og virksomheder og at denne støtte kan være
vigende i perioder.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Matematikcenter

42218

Side 216 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Markedsføring mod elever (tryk af materialer, annoncer til trykte
og online medier o.lign)
Beløb: 17328
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Mødeaktivitet og forplejning (til brugere og frivillige ved møder
og ved særlige lejligheder i lektiecaféerne)
Beløb: 2500
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Drift af webmatematik.dk (administration, vedligeholdelse,
udvikling af nyt materiale, etc)
Beløb: 8017,05
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Synlighed af frivillighed i kommunen, frivilligrekruttering (tryk af
materialer, annoncer i trykte og online medier o.lign.)
Beløb: 7500
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Diverse
Beløb: 242,5
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Projektbesøg (4 årlige besøg af koordinator ifbm.
projektudvikling og understøttelse af frivillige aktiviteter)
Beløb: 1800
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Evaluering af aktiviteter (udarbejdelse af spørgeskemaer og
onlineevaluering m.m.)
Beløb: 1921,25
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Projektledelse (gns 2 timer ugentligt)
Beløb: 2910

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

3.000

§ 18 indstilling 2016

3.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 3.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Matematikcenter

Side 217 af 396

Mou Centerråd
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-144
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Mou Centerråd

Foreningens postnr.

9280

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At formidle og tilrettelæg aktiviteter som fåregår på Mou Plejecenteret og
Aktivitetscenteret for Beboer, Brugere af centerene

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Snakker med brugerne om aktiviteterne er gode nok, tager imod nye forslag, laver
forskellige opslag til brugerne også til dem som bor i eget hjem som ikke kommer så
tit på centeret

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Efterlønnere og Pensionister

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Oplevelser og Livskvalitet af de mange aktiviteter som finder sted på Centeret da
der er mange som ikke har på rørrene i nærheden

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Trykning og udgivelse af information om hvad der foregår på Centeret
Køb af forskellige materialer til træning af ældre medborgere
Leje af sommerhus
Leje af bus til udflugter for ældre beboere
Til Centerrådets 10 Års Jubilæum

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

30000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Der skal bruges en del penge til Centerrådets 10 Års Jubilæum i 2016

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Ingen

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Mou Centerråd

Side 218 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

18000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Transport husk at angive laveste kilometertakst, Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Informations materialer 2000,00
Hjælpemidler 1000,00
Leje af bus 5000,00
Beløb: 8000,00
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Transport husk at angive laveste kilometertakst, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Foredrag, Musik og under holding 5000,00
Leje af sommerhus 3000,00
Jubilæum 2000,00
Beløb: 10000,00

Ansøgt tilskud 2017

14500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Administration 1500,00
Sommerhus 3000,00
Bus leje 5000,00
Foredrag, musik og under holding 5000,00
Beløb: 14500,00

Ansøgt tilskud 2018

14500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Transport husk at angive laveste kilometertakst, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Administrati... Administration 1500,00 Sommerhus 3000,00 Bus
leje 5000,00 Foredrag, musik og under holding 5000,00
Beløb: 14500,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Mou Centerråd

Side 219 af 396

Mou senior og pensionistforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 20-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-11
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Mou senior og pensionistforening

Foreningens postnr.

9280

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At samle byens og omegnensseniorer og pensionister og førtidspensionister til aktivt
og socialt samvær.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Foteningen afholder foredrag og socialt samvær,ture m.m

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De ældre i området kommer ud og er sammen i socialt fælleakab.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Ture og foredrag

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

21.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Kontorholdsudgifter, bustransport , beløb til foredragsholdere m.m

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Mou senior og pensionistforening

5.000

Side 220 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Kontormaskiner, papir, tryksager, telefonudgifter og beløb til
foredragsholdere.
Beløb: 5 til 6.000 kr

Ansøgt tilskud 2017

6.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Øvrige
udgifter
Udgiftsbeskrivelse: telefon ,tryksager, kontorartikler beløb til foredragsholdere
Beløb: 6.000 kr.

Ansøgt tilskud 2018

6.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Telefon, tryksager, kontorartikler m.m
beløb til foradragsholdere.
Beløb: 6.000 kr

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Mou senior og pensionistforening

Side 221 af 396

Mød Verden
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-151
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Mød Verden

Foreningens postnr.

9210

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningen har til formål at hjælpe med til at nedbryde barrierer og fremme
integrationen og inklusionen mellem alle borgere i Danmark, uanset hudfarve,
religion, indkomst, uddannelse, alder eller social status. Dette sker ved at afholde en
årlig event, hvor mennesker mødes på kryds og tværs for at skabe netværk.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi søger efter frivillige via vores facebook-side og har derudover et samarbejde med
Frivillighuset og andre frivillige organisationer som Elsk Aalborg, Amnesty
International og Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp. Flere af de frivillige der
hjalp til ved Mød Verden i 2015 har givet tilsagn om at hjælpe igen i 2016.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Flygtninge, indvandrere, hjemløse, socialt udsatte, udviklingshæmmede,
sindslidende, studerende, arbejdssøgende, arbejdstagere, direktører, pensionister alle er velkommen

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Alle landsdelens borgere er inviteret til at deltage i Nordjyllands største havefest,
hvor vi mødes om et fælles tredje (mad, musik og dans) og skaber positive
relationer og knytter bånd.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Mød Verden

Side 222 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Mød Verden - i Karolinelund 2016
Foreningen Mød Verden blev stiftet i sommeren 2015 i forbindelse med
forberedelserne til det første årlige Mød Verden-arrangement i september 2015.
For at nedbryde de daglige barrierer, opnå en større forståelse for hinandens
livsvilkår og fremme alle former for integration, vil vi samle alle borgere i landsdelen
til Nordjyllands største havefest. Alle er velkommen, uanset hvilke udfordringer, man
måtte være oppe imod. Mød Verden er en dag, hvor alle er inviteret til at møde
hinanden under festlige og uformelle rammer, og hvor man med garanti vil møde et
menneske, man ellers ikke ville have mødt.
Tid og sted:
3. september 2016 kl. 12-17
Karolinelund, Karolinelundsvej, 9000 Aalborg
Musik og dans:
Der vil være et spændende program med musik og dans ved den store scene i løbet
af dagen. Musikprogrammet vil variere mellem anerkendte kunstnere og lokale
social-musikalske projekter. Der vil ligeledes være interaktive danseopvisninger fra
forskellige verdenshjørner.
Grill-selv-koncept:
Vi stiller an med grill og kul, hvor de besøgende kvit og frit kan tilberede deres egen
medbragte mad. Vi opfordrer til sammenskudsgilde, hvor vi deler og smager på
hinandens retter. For at alle skal føle sig velkommen uanset indkomst, vil frivillige
tilberede ekstra mad, der er gratis for alle. Nordjysk Fødevareoverskud donerer
råvarer som grøntsager og brød.
Børnehjørne:
Mød Verden er et familievenligt arrangement, og der vil være forskellige aktiviteter
for børn. Udover opsatte lege- og kreative områder, vil der også være en
børnescene med sjov underholdning for de mindste. Der vil ligeledes være
ponyridning i samarbejde med Fritidscentret Højvang.
Jam Corner:
Foruden det fastlagte program på den store scene, har vi et musikalsk hjørne, hvor
alle er velkommen til at deltage og bidrage på tværs af musikalske genrer og evner.
Kunst, kultur og Mad fra Verden Rundt:
Vi inviterer kunstnere og kulturelle foreninger til at bidrage til en fælles udstilling,
hvor de besøgende kan få et indblik i andre lande og kulturer. Platform 4 vil danne
rammerne om en kunstudstilling, og der vil være et international marked med mad
og brugskunst udenfor i Karolinelund.
www.moedverden.dk
https://www.facebook.com/moedverden/

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

11.396

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Hele beløbet bliver brugt til at dække udgifter i forbindelse med Mød Verden - i
Karolinelund den 3. september 2016

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Kulturpuljen, Sundheds- og Kulturudvalget, Aalborg Kommune

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

30.000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

50.000

Mød Verden

Side 223 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Leje af scene, boder/telte og borde til mad og stande
Beløb: 30.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sceneudsmykning og udsmykning park
Beløb: 5.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Leje af lyd- og musikanlæg
Beløb: 10.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Leje af toiletvogne
Beløb: 5.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Mød Verden

Side 224 af 396

Mødrehjælpen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-132
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Mødrehjælpen

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Mødrehjælpens formål er:
- At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til
enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn
bedre opvækst og levevilkår.
- At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgere, gravides og
børnefamiliers levevilkår.
- At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundhedsog uddannelsesmæssig støtte til disse grupper.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi ansøger efter nye frivillige via frivilligjob.dk, via facebook, informationsmøder mm.
Vi fastholder frivillige ved at give dem god introduktion til Mødrehjælpen og deres
rolle samt anerkende dem i det store arbejde, de gør.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Mødrehjælpen støtter sårbare og udsatte familier og vores frivillige er en stor del af
denne indsats. Ialt har Mødrehjælpen på landsplan over 1200 frivillige i forskellige
opgaver.
I lokalforeningen er det frivillige, der står for netværksskabende aktiviteter for
sårbare familier. Samtidig driver de en børnetøjsbutik, hvis overskud bidrager både
til aktiviteterne samt til Mødrehjælpens drift.
I rådgivningen supplerer de frivillige fagpersonernes arbejde ved bl.a. at være en del
af en café for unge nybagte familier, mentor for en ung nybagt familie,
lektiehjælpere, økonomisk rådgivning, faglige oplæg osv.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Mødrehjælpen

Side 225 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Lokalforeningen i Aalborg har eksisteret siden oktober 2011 og rådgivningen i
Aalborg har eksisteret siden juni 2014. Formålet med at søge tilskuddet sammen er
at øge sammenhængen mellem ansatte og frivillige og på tværs af rådgivningen og
lokalforeningen.
Tilskuddet skal anvendes til at vi i Mødrehjælpens Lokalforening og Rådgivning i
Aalborg kan pleje vores frivillige og give anerkendelse for det store arbejde, som de
yder for vores målgruppe. Mødrehjælpens arbejde ville ganske enkelt ikke være
muligt uden de frivillige. Vi har en vigtig opgave i at gøre vores til at fastholde de
frivillige, som på hver deres måde ligger energi i arbejdet med sårbare familier.
På nuværende tidspunkt har lokalforeningen ca. 80 frivillige og rådgivningen har
ca.20 frivillige. Vi søger tilskud til frivilligpleje for at kunne give vores frivillige
mulighed for at mødes i en kontekst, hvor de oplever at få brugbar viden, mulighed
for erfaringsudveksling og mulighed for forkælelse.
Vi forestiller os at lave aktiviteter sammen med vores frivillige 3-4 gange årligt, enten
alle samlet eller i mindre grupper, alt efter funktion og behov. Vi forestiller os at
bruge oplægsholdere, som kan bibringe en særlig viden og en smittende energi til
vores frivillige.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

3.487

Hvad er landsforeningens disponible formue?

3.487

Hvad er formålet med formuen?

At opfylde fondens formål jf. vedtægternes krav

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

20.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: 3-4 arrangementer i løbet af 2016.
Vi forestiller os at bruge ca.5.000 kr pr gang alt efter udgiften til oplægsholdere eller
entre til kulturel begivenhed. Vi forestiller, at prisen på forplejning er ca. 2000. pr
gang, alt efter antallet af deltagere.
Vi forestiller os følgende arrangementer:
- Arrangement først på året med oplæg fra en person, der har særlig viden om
arbejdet som frivillig. Formålet er at bibringe de frivillige energi til deres frivillige
arbejde og mulighed for at blive inddraget i, hvad der betyder noget for dem som
frivillig.
- Sommerarrangement ud af huset, evt. til kulturel begivenhed i byen. Formålet vil
være at ønske de frivillige god sommer med mulighed for erfaringsudveksling.
- Efterårsarrangement i form af eksempelvis førstehjælpskursus for alle frivillige og
ansatte. Formålet er at samles om et emne, som er brugbar viden for alle, uanset
funktion.
- Julearrangement med status på året der gik og fokus på året, der kommer.
Formålet er at takke de frivillige for deres indsats samt give dem viden om hvad der
rør sig i organisationen, landsdækkende og lokalt.
Beløb: 20.000 kr.

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

15.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 15.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Mødrehjælpen

Side 226 af 396

Mødrehjælpens lokalforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 04-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-59
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Mødrehjælpens lokalforening

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Vores fælles opgave er at hjælpe mennesker i sårbare og udsatte situationer. Fokus
er:
- at hjælpe uden at skabe afhængighed
- at hjælpen er båret af menneskeligt nærvær og høj faglig kvalitet
- at hjælpen understøtter det personlige ansvar og støtter stærke fælleskaber

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi holder løbende informationsmøder for at rekruttere nye frivillige

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Flygtninge/ indvandrere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

støtte til en bedre integration i Aalborg

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Mødrehjælpens lokalforening vil gerne bidrage til en god integration af de sårbare
og udsatte kvoteflygtningefamilier, der kommer til Aalborg.
Det vil vi gøre ved særlige tilrettelagte arrangementer, hvor de inviteres ind i
butikken og hører noget om lokalforeningens arbejde og får mulighed for at skabe
netværk. Aktiviteterne sker i samarbejde med Integrationscentret.
Familierne vil få særlige babypakker og/eller startpakker, så børnene har de bedste
betingelser for opstart i dagpleje/institution og skole.
Derudover udleveres der særlige vejr og vind pakker, så børnene kan klare
udendørs aktiviteter, som andre børn.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

230.773

Hvad er landsforeningens disponible formue?

3.487

Hvad er formålet med formuen?

Formuen skal gå til renovering af butikken i 2016

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Mødrehjælpens lokalforening

Side 227 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: som nedenfor
Beløb: 10.000

Ansøgt tilskud 2017

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger i alt 10000 kr. til flg.
5000 kr. til at dække administration af foreningen, porto kontorartikler mv
5000 kr. til støtte til forskellige aktiviteter for kvoteflygtninge i Aalborg Kommune.
Cafe babystart for flygtninge 2000 kr. (dækker leje af lokale, fortæring)
Startpakker til flygtninge 3000 kr. (dækker indkøb til startpakker, ex. termometer,
bleer tæpper osv.
Derudover betaler foreningen for tøj og legetøj til et beløb på 500 kr. som indgår i
pakkerne
Beløb: 10000

Ansøgt tilskud 2018

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger i alt 10000 kr. til flg.
5000 kr. til at dække administration af foreningen, porto kontorartikler mv
5000 kr. til støtte til forskellige aktiviteter for kvoteflygtninge i Aalborg Kommune.
Cafe babystart for flygtninge 2000 kr. (dækker leje af lokale, fortæring)
Startpakker til flygtninge 3000 kr. (dækker indkøb til startpakker, ex. termometer,
bleer tæpper osv.
Derudover betaler foreningen for tøj og legetøj til et beløb på 500 kr. som indgår i
pakkerne
Beløb: 10000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

10.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 10.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Mødrehjælpens lokalforening

Side 228 af 396

Netværk for Frivilligmarked i Hals
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 11-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-119
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Netværk for Frivilligmarked i Hals

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Netværkets formål er at arrangere frivilligmarked i Hals. Frivilligmarkedet skal bruge
til at orientere borgere bredt om frivilligt socialt arbejde.
Deltagende foreninger/organisationer vil bruge markedet til at udbrede kendskabet
til og værge nye aktive medlemmer inden for frivilligt socialt arbejde.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Arrangere Frivilligmarked

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Alle borgere i Hals og omegn.

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Får fortalt om foreningernes aktiviteter, og hvad de kan tilbyde - og tiltrækker flere
frivillige.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Hals Frivilligmarked

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

Netværk for Frivilligmarked i Hals

Side 229 af 396

Ansøgt tilskud 2016

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Underholdning, musik, leje af toiletvogn mv.
Beløb: 3500,00
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Annoncer
Beløb: 4000,00
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Forplejning
Beløb: 2000,00
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Kørsel 2,05 kr. pr. km
Beløb: 500,00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Netværk for Frivilligmarked i Hals

Side 230 af 396

Netværk for Frivilligmarkedet i Nibe
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 11-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-117
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Netværk for Frivilligmarkedet i Nibe

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Netværkets formål er at arrangere frivilligmarked i Nibe. Frivilligmarkedet skal bruge
til at orientere borgere bredt om frivilligt socialt arbejde.
Deltagende foreninger/organisationer vil bruge markedet til at udbrede kendskabet
til og værge nye aktive medlemmer inden for frivilligt socialt arbejde.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Arrangere Frivilligmarkedet.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Alle borgeré i Nibe og omegn

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Får fortalt om foreningernes aktiviteter mv. og får flere frivillige

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Nibe Frivilligmarked

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

har ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016
Netværk for Frivilligmarkedet i Nibe

10.000
Side 231 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport 2,05 kr. pr. km
Beløb: 500,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Leje af telt m.v.
Beløb: 3500,00
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Annoncer, forplejning
Beløb: 6000,00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Netværk for Frivilligmarkedet i Nibe

Side 232 af 396

Netværket Dobbeltminoriteter
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 02-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-52
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Netværket Dobbeltminoriteter

Foreningens postnr.

9574

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Netværket Dobbeltminoriteter har som formål at sætte etniske minoriteter med
handicap i fokus med henblik på at fremme dobbeltminoriteters muligheder for
deltagelse i det danske samfund og dermed forebygge marginalisering og social
isolation. Dobbeltheden består i både at have et handicap og tilhøre en etnisk
minoritet.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Foreningen har et meget stort netværk ud i de danske handicapforeninger og ud i
etniske minoritetsforeninger. Vi afholder foredrag og temaarrangementer i
samarbejde med disse foreninger for at formidle viden og få skabt kontakt mellem
foreningerne og de handicappede med anden etnisk baggrund.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Flygtninge/indvandrere MED handicap (og pårørende)

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Idrætsdagen, som forventes at finde sted i Tornhøjhallen, skal være startskuddet til,
at flere børn af anden etnisk oprindelse end dansk med et handicap skal få
motivation til at deltage i idræts- og foreningslivet. Til dagen vil der blive inviteret
danske og udenlandske børn med et handicap, og det er vores håb, at dagen også
kan blive starten på at knytte venskaber på tværs af kulturelle, religiøse og etniske
forskelle.
Mentorordningen, hvor børnene følges hen til aktiviteten de første par gange efter
deltagelse i Idrætsdagen, vil gøre at børnene faktisk kommer i gang med en idræt
og vil også være en hjælpende hånd ind i et fællesskab.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Netværket Dobbeltminoriteter

Side 233 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

1) Drift af netværket, hvor repræsentanter fra handicaporganisationer og etniske
minoritetsforeninger mødes 4 gang årligt.
2) Brobyggerne, som består at handicappede med anden etnisk baggrund, der tager
ud og fortæller både professionelle og pårørende om udfordringerne ved at være
'dobbeltminoritet'.
3) Deltagelse i fælles større foreningsarrangementer så som Mangfoldighedsdag,
Mød Verden o.lign., hvor der er fokus på mangfoldighed og deltagelse for alle. Til
sådanne arrangementer vil vi lave konkurrencer, kørestolsræs, uddele
informationsmateriale og ikke mindst snakke med de mange borgere med forskellig
baggrund der deltager.
4) Afholdelse af en idrætsdag i samarbejde med Idrætsforeningen for Handicappede
i Aalborg, som vil finde sted 16. april 2016, kl. 10-13. Arrangementet er for både
danske og udenlandske børn og unge, og et anslået deltagerantal vil være 50-100.
Idrætsdagen vil blive annonceret bredt dels gennem de elektroniske/sociale medier
og dels gennem ophængning af plakater på relevante steder og uddeling af flyers.
Arrangørerne vil desuden udbrede kendskabet til arrangementet gennem forskellige
netværk - fx Lokalsamfundet bygger bro, Venligboerne m.fl.
Der tænkes ligeledes oprettet en mentorordning, hvor repræsentanter fra de
implicerede idrætsgrene (atletik, fodbold, bordtennis, floorball og race runner) vil
følge børnene hen til aktiviteten de første par gange efter deltagelse i Idrætsdagen.
Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg har gode erfaringer med at oprette en
mentorordning, der kan hjælpe børnene på vej ind i et nyt og mere aktivt liv som
idrætsudøvere, ligesom der også er høstet en del erfaringer med at afholde
idrætsdage.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

0

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

18.083

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport til og fra idrætsdagen og de første deltagelser i en
sportsgren for 20 børn og unge samt 7 mentorer - 15 km.
Beløb: 2.583,00
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Forplejning på idrætsdagen - frugt, drikkelse og en sandwich til
deltagerne, herunder også forældrene og mentorerne.
Beløb: 5.000,00
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Materialeudgifter til annoncering af idrætsdagen - plakater, flyers
samt program.
Beløb: 3.000,00
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Drift af netværket, transport (handicaptransport til mødet),
mødeforplejning, møder i/med andre foreninger
Beløb: 2000,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Brobyggerne, oplysningsarbejde, foredrag og workshops med
dobbeltminoriteter om dobbeltminoriteter
Beløb: 2500,00
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Deltagelse i fællesarrangementer og events med fokus på
mangfoldighed og mangfoldig deltagelse såsom Mangfoldighedsdag og Mød
Verden med aktiviteter som kørestolsræs, konkurrencer, optræden, uddeling af
materialer.
Beløb: 3000,00

Ansøgt tilskud 2017
Netværket Dobbeltminoriteter

0
Side 234 af 396

Ansøgt tilskud 2018

0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

10.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 10.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Netværket Dobbeltminoriteter

Side 235 af 396

Netværksgruppe Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 22-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-17
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Netværksgruppe Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Vores formål at være sammen og støtte hinanden i problemer onkring vores Kolsygdom, som medfører begrænsninger - både fysisk og psykisk. Pårørende kommer
også i netværksgruppen for bedre at kunne forstå den sygdomsramte.
Vi har også forskellige aktiviteter sammen ude i byen.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi mødes hver sidste tirsdag i måneden - undtagen i juli og december - og forsøger,
at gøre møderne afvekslende. Vi har af og til besøg af relevante faglige personer og
kommer også til aktiviteter i byen , såsom bowling og minigolf.
For at tiltrække nye medlemmer laver vi opslag til blandt andet Sundhedcenteret i
Aalborg.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Der dannes et netværk, sådan at man som medlem kan kontakte et andet medlem,
dersom der pludselig skulle opstå en forværring af sygdommen. Sygdommen
medfører ofte isolation på grund af de konsekvenser som sygdommem har både
fysisk og psykisk. Ved besøg af faglige mennesker fra f.eks. Sundhedscenter
Aalborg, kan vi få kendskab til evt. nye tiltag indenfor lungesygdomme, ny medicin,
motion, ændret livsstil og kostråd.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi har planlagt et besøg i Håndværkerhuset i Aalborg d. 24. februar 2016
og et besøg i Aalborgtårnet d.26. april

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Netværksgruppe Aalborg hører under Lungeforeningen

Hvad er formålet med formuen?

ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Netværksgruppe Aalborg

Side 236 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

ingen

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

ingen

Ansøgt tilskud 2016

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Håndværkerhuset: rundvisning 625.00 kr. + kaffe og kage til 15
personer a. 20 kr.= 300.00 kr.
Aalborgtårnet: Entre 40.00 kr.pr. person = 600.00 kr.+ kaffe a.20 kr.=300.00 kr.=
900.00 kr.
Beløb: 2000.00 kr.

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Der er ingen ansøgning til 2017
Beløb: 0.00 kr.

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: ingen ansøgning
Beløb: 0.00 kr

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Netværksgruppe Aalborg

Side 237 af 396

Nibe Efterløn og Senior klub
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-99
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Nibe Efterløn og Senior klub

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At samles til hygge , danne netværk, kulturelle og kammeratlig arangementer

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

at arrange i lokal radion og fra mund til mund

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Senior Efterlønnere og førtids pension

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Hygge og kammeratlig sammen vær og gode udflugter

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

At bryde ensom heden ved at deltage i kammeratlige og kultur ralle arrengementer.
og de ugentlig møder og udsendelse af meteriale til medlemmerne som ikke har
mail. adresser.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

8000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

" Foreningen har ingen landsforening"

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Nibe Efterløn og Senior klub

5000

Side 238 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Til en printer og kontor artikler kopimaskine
Beløb: 3000,00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

4.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 4.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Nibe Efterløn og Senior klub

Side 239 af 396

Nibe Pensionistforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-92
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Nibe Pensionistforening

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At tilbyde områdets pensionister en mulighed for at dyrke fælles interesser,
vedligeholde sociale kontakter og modvirke ensomhed.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Afholder arrangementer som banko, underholdning med musik og sang, spise
sammen aftener med musik og dans. Der er ugentlig kortspil, bobspil m.m. Tillige
kaffe og socialt samvær.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Mulighed for at knytte sociale kontakter og deltage i oplysende og kulturelle
aktiviteter sammen med andre ældre. Dertil arbejder vi gerne for at modvirke
ensomhed.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

I 2016 fejrer Nibe Pensionistforening 70 års jubilæum.
Vi vil derfor anvende det ansøgte beløb til dette formål.
Der skal udarbejdes jubilæums skrift, der skal annonceres i lokalavisen, og der skal
være musik og underholdning.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

25.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ikke medlem af noget

Hvad er formålet med formuen?

Det er nødvendigt for den løbende drift af de mange arrangementer og løbende
aktiviteter. Dertil skal der i 2016 afholdes jubilæum.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

Nibe Pensionistforening

Side 240 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

20.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Udarbejdelse af jubilæums skrift 3.500 kr.
Annoncering i lokalavisen 2.000 kr.
Underholdning og musik 4.000 kr.
Tilskud til forplejning 11.500 kr.
Beløb: 20.000 kr.

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Nibe Pensionistforening

Side 241 af 396

Nordjysk Fødevareoverskud
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-141
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Nordjysk Fødevareoverskud

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Organisationen har til formål at uddele overskudsfødevarer fra producenter (...) og
detailhandel til sociale organisationer,(...) og andre lignende steder, hvor donation af
mad betyder en lettelse i hverdagen (...). At være aktiv i forhold til at skabe indhold i
hverdagen for personer, der har det svært, men gerne vil yde en indsats.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi har både frivillige og medlemmer. Da vi endnu ikke har lokaler foregår al aktivitet
på vareture og ved uddeling på gadeplan. Vi tiltrækker nye medlemmer ved at være
aktiv i medierne. Vi appellerer til personer, der går ind for bæredygtighed på
områderne miljø og social ansvarlighed.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Flygtninge/ indvandrere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Vores målgruppe dækker bredt alle der kommer på varmestuer, krisecenter,
kofoeds skole, private sociale initiativer, kommunale ungecentre og kriseramte
familier og enkeltpersoner. Alle får tilbudt gratis frugt, grøntsager og brød. Vi tilbyder
alle en tur i varebilen og har aftale med eleverne på Kofoeds Skole, der kommer
med efter ønske.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi mangler økonomi til at etablere kørsel i en kølebil. En kølebil vil betyde, at vi kan
hente fødevarer, der kræver køl, eksempelvis mejeriprodukter og kød. Vi arbejder
hårdt for at finde et passende lager/kontor/mødelokale, men har endnu ikke fundet
et sted, som vi kan betale. Derfor søger vi om tilskud til husleje, selvom vi ikke på
nuværende tidspunkt kan fremvise en lejekontrakt. Vi søger også om midler til
refusion af transport for frivillige, der kommer fra asylcentrene og fra
omegnskommunerne. Endelig søger vi om tilskud til at invitere de frivillige på ture i
biografen o.lign.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

500.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Nordjysk Fødevareoverskud

Side 242 af 396

Hvad er formålet med formuen?

Pengene stammer fra puljen til Grønne Ildsjæle og udbetales først, når vi har
realiseret køb. Der er afsat penge til bil og lager, men kun til den 1. marts 2016.
Beløbet dækker også løn og indkøb af materialer og brændstof. Vi har fået kr.
100.000 fra Spar Nord Fonden til indkøb af budcykler og andet, som endnu ikke er
bestemt, måske en biokværn.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Som nævnt under formue: puljen til Grønne Ildsjæle og Spar Nord Fonden

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

1.500.000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

500.000

Ansøgt tilskud 2016

273.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Aktiviteter for frivillige, en årlig fest og biografture
Beløb: 5.000
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Vi kunne desværre ikke nå at finde et passende lager og
mødested inden deadline den 15. november. Vi har set på priser og kan se, at med
vores behov ligger huslejen på ca. 16.000 incl. moms, fællesudgifter og forbrug.
Beløb: 144.000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger om tilskud til hygiejnekursus for frivillige. Vi søger også
om tilskud til at afholde introduktionskurser for nye frivillige.
Beløb: 4.000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Vi har specielle udgifter til transport: leasing af kølebil, brændstof
og kørselsgodtgørelse til frivillige, der kommer med bus eller tog.
Kølebil: kr. 6.000 pr. måned, brændstof: kr. 3.000 pr. måned, tilskud til bus/tog kr.
1.000 pr. måned.
Beløb: 120.000

Ansøgt tilskud 2017

289.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: En årlig fest i forbindelse med generalforsamlinlgen i marts 2017
for medlemmer og frivillige
Beløb: 5.000
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Som nævnt under 2016 ansøger vi om hjælp til huslejen. Vi
forventer at finde et lokal i slutningen/starten af 2015/16 og vores eksistens er
afhængig af støtten. Udgangspunktet er et lager/kontor/mødelokale til kr. 16.000
incl. moms, fællesudgifter og forbrug. Tilskud 75% = kr. 12.000.
Beløb: 144.000
Udgift: Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Vi vil få et stigende antal frivillige og får brug for hjælp til at
kunne tilbyde kurser i hygiejne, affaldshåndtering, o.lign.
Beløb: 8.000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Som i 2016 vil vi fortsæt få brug for støtte til leje af kølebil,
brændstof og til refusion af kørsel med bus/tog for frivillige. Vi kalkulerer med en lille
prisstigning i forhold til 2016.
Beløb: 132.000

Ansøgt tilskud 2018

Nordjysk Fødevareoverskud

181.000

Side 243 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Vi forventer at have et stort antal frivillige og ansøger om tilskud
til en årlig fest.
Beløb: 5.000
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger om huslejestøtte ud fra de forrige års udgifter og
kalkulerer med et tilskud på kr. 12.000 incl. moms, idet huslejen anslåes til kr.
16.000 incl. moms, fællesudgifter og forbrug.
Beløb: 144.000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger tilskud som i 2017 til leasing af kølebil, til indkøb af
brændstof og til refusion af kørsel med bus/tog for frivillige.
Beløb: 132.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

135.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 135.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Nordjysk Fødevareoverskud

Side 244 af 396

Onsdagsklubben v/ Boligforeningen
Bakkebo
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-138
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Onsdagsklubben v/ Boligforeningen Bakkebo

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningen har til formål at give seniorbeboerne i Bakkebo mulighed for at mødes 1
gang ugentlig med henblik på forebyggelse af social isolation samt vedligeholdelse
af netværk.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Personlig kontakt til beboerne + opslag ved fælleshuset

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Hygge, socialt samvær, socialt "sikkerhedsnet"

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Ved vores ugentlige arrangement gives de fremmødte social kontakt i nærmiljøet.
For de, hvor mobiliteten ikke er helt i top, er det hurtigt og nemt at komme afsted,
uanset vind og vejr.
Vi hygger, snakker, spiller kort og andre spil, laver håndarbejde, maling, har
"tøjparty" og banko, arrangerer virksomhedsbesøg/udflugter m.v.
Een gang årligt holder foreningen fastelavnsfest for børn/børnebørn/oldebørn derved vedligeholdes kontakten til seniorernes familier også herigennem. Ligeledes
hjælper foreningen ved den årlige beboerfest.
Vores arrangementer er samtidig en "sikkerhedsforanstaltning" - vi holder øje med
hinanden og følger med i hinandens helbred. Ingen lades i stikken, hvis der er brug
for hjælp.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Onsdagsklubben v/ Boligforeningen Bakkebo

Side 245 af 396

Hvad er formålet med formuen?

der er ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

2.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: tilskuddet dækker delvis udgifter til aktiviteterne i
onsdagsklubben, herunder indkøb af materialer til håndarbejde/maling, spil
Beløb: 2.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Onsdagsklubben v/ Boligforeningen Bakkebo

Side 246 af 396

Osteoporoseforeningen, afdeling
Nordjylland
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 14-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-167
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Osteoporoseforeningen, afdeling Nordjylland

Foreningens postnr.

9382

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, så flest muligt bevarer førlighed
og trivsel livet igennem. Dette gøres ved at udbrede kendskab til sygdommen,
kendskab til forebyggelse og behandling, yde støtte og vejledning samt aktivere
medlemmerne til at yde hjælp til selvhjælp

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Afholder foredrag med relevante emner, f.eks. kost, motion, medicin, nyeste viden.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At gøre opmærksom på og give viden om osteoporose til så mange som muligt,
både kvinder og mænd.Sygdommen er ca. 50% arvelig. Derfor er det vigtigt at
opspore sygdommen så tidligt som muligt for at undgå brud, som kan have store
menneskelige omkostninger.
Oplysning om forebyggelse er derfor ekstrem vigtig.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Stormøde på Nørresundby Gymnasium 31. marts måned 2016 med
foredrag af 2 overlæger tilknyttet Aalborg Universitetshospital

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

6.461

Hvad er landsforeningens disponible formue?

7.898.090

Hvad er formålet med formuen?

Afholde julecáfe for medlemmerne 19. november d.å.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Osteoporoseforeningen, afdeling Nordjylland

Side 247 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Stormøde med deltagelse af 2 læger
Beløb: 10.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

25.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Osteoporoseforeningen, afdeling Nordjylland

Side 248 af 396

Otiumgårdens Venner
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-114
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Otiumgårdens Venner

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Være medvirkende til at gøre hverdagen mere munter, afvekslende og indholdsrig.
Hjælp ved større arrangementer, hjælp ved gudstjenester. Ledsagere til
behandlinger. Besøgsvenner.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Nye medlemmer findes oftest i netværk som vennekreds og familie.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Glæde ved samvær. Adspredelse og oplevelse.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Musikalsk underholdning. Lotteri med gevinster. Kaffe/te/kage.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

1.209

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening.

Hvad er formålet med formuen?

900,00 kr. anvendes til julearrangement 2015.
300,00 kr. henstår til dækning af gebyrer i bank.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0 kr.

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0 kr.

Ansøgt tilskud 2016

2000

Otiumgårdens Venner

Side 249 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Musik.
Amerikansk Lotteri.
Kaffe/te/kage.
Gebyrer i bank.
Beløb: 2000 kr.

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Otiumgårdens Venner

Side 250 af 396

Patientforeningen Lungekræft
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 31-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-46
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Patientforeningen Lungekræft

Foreningens postnr.

4040

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Det er foreningens formål af støtte og vejlede lungekræftramte og deres pårørende
gennem et netværk af ligestillede personer. Vi vil forbedre forholdene for
lungekræftramte ved at deltage i den offentlige debat om sygedommen lungekræft
og dens følgevirkninger

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Ved af afholde arrangementet i cafe som vi afholder pt. hver 2. måned i 2015 og i
2016 hver måned i Kræftens Bekæmpelses lokaler i Aalborg. Her vil der være
aktiviteter for medlemmer og ikke medlemmer. Alle er velkommen,

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

At møde andre lungekræftramte og deres pårørende og dele erfaringer, sorger og
glæder

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Til aktiviteter som vil blive afholdt i Kræftens Bekæmpelses lokaler i Aalborg. Her vil
vi afholde arrangementer hver måned i 2016. I første halvår vil vi få besøg af lokale
læger der vil fortælle om sygedommen, besøg af diætist som vil lave mad sammen
med deltagerne, fysioterapeut kommer på besøg, erfaringsudveksling og walk and
talk.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

352.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Det disponible beløb vil blive brugt til bl.a. International Lungekræftdag som
afholdes den 17. november 2015 i Den Sorte Diamant i København med ca. 175
deltager. Når året er omme forventes der en formue på ca. 25.000,00

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Patientforeningen Lungekræft

Side 251 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Diætist som kommer og laver mad sammen med os.
Beløb: 3.000,00
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Aktiviteter i 2. halvår 2016 ( program ikke fastlagt)
Beløb: 5.000,00
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Forplejning
Beløb: 1.000,00
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Kørselsudgifter til de frivillige
Beløb: 1.000,00

Ansøgt tilskud 2017

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Aktiviteter for lungekræftramte og deres pårørende.
Beløb: 10.000,00

Ansøgt tilskud 2018

10.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Aktiviteter for lungekræftramte og deres pårørende
Beløb: 10.000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Patientforeningen Lungekræft

Side 252 af 396

PC - Klubben
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 08-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-84
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

PC - Klubben

Foreningens postnr.

9280

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

AT LÆRER ÆLDRE OG FØRTIODSPENSIONISTER AT BRUGE
IT DET ER RET AKTUELT I EN TID MED E POST OG MEGET ANDET

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

VI PRØVER MED OPSLAG FORSKELLIGE STEDER OG MUND TIL MUND
METODEN

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

alle pesionister

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

lære at bruge Pc
og ikke mindst det sociale samvær som vores medlemme sætter stor pris på

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

til div vedligeholdelse og nyanskaffelse, så vi stadigvæk kan bevarer
interressen for klubben og tiltrække ny medlemmer.
nu har vi fungeret i 15 år og vil gerne fortsætte.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

2.500

Hvad er landsforeningens disponible formue?

ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

uventede udgifter

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

PC - Klubben

Side 253 af 396

Ansøgt tilskud 2016

5.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: til vedligeholdelse af vores grej og nye indkøb af div ting
Beløb: 5.000,00

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

PC - Klubben

Side 254 af 396

PIPS - Foreningen for Intensive
Patienter, Pårørende og
Sundhedspersonale
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 05-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-71
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

PIPS - Foreningen for Intensive Patienter, Pårørende og Sundhedspersonale

Foreningens postnr.

9310

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At forbedre patienternes og pårørendes livskvalitet efter ophold på intensiv afdeling.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Kontakter alle patienter og pårørende 3 mdr. efter udskrivelsen.
Opfordrer læger og sygeplejesker til at deltage i foreningen.
Oplyser bredt om foreningen.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Kvinder og mænd i krise

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Der tilbydes hjælp til selvhhjælp til udskrevne patienter og disse pårørende,så disse
bliver bedre i stand til at klare psykiske traumer, dødsangst, depression og en
oplevelse af utilstrækkelighed, som plager dem i månedsvis.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Hjælp til selvhjælp skal foregå v.h.a. 2-4 cafe´-møder for flere patienter og
pårørende samt personale, hvor patienter fortæller hinanden om opholdet på
intensiv afd. og de problemer det medførte.
Foredrag ved krisepsykolog og psykiater, hvor behandlingsmulighederne belyses.
Social samvær, hvor pat. i fred og ro kan få afløb for de opståede frustrationer og
følelsen af utilstrækkelighed..
Genbesøg på intensiv afd., hvor pat. kan gense stue-apperatur-omgivelser, så
misforståelser kan rettes.
Vi har allerede oplevet, at denne indsats overfor psykisk sårbare patienter og deres
pårørende forbedrer livskvaliteten.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

2.000

PIPS - Foreningen for Intensive Patienter, Pårørende og Sundhedspersonale

Side 255 af 396

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At holde foreningen igang
Foreningen blev oprettet feb. 2015. Forventer at overføre kr. 2.000 til 2016

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Ministeriet for sundhed og forebyggelse i 2015

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

52.000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

15.000

Ansøgt tilskud 2016

35.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning
Udgiftsbeskrivelse: administration: kr. 5000
Kursus/foredrag: kr. 15.000
Rådgivning/vejledning: kr. 15.000 (cafe´-møder og dialogmøder)
Beløb: kr. 35.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

PIPS - Foreningen for Intensive Patienter, Pårørende og Sundhedspersonale

Side 256 af 396

Postpensionisterne i Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 30-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-43
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Postpensionisterne i Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Klubbens formål er gennem forskellige aktiviteter at bevare og udbygge
sammenholdet mellem pensionister fra post Danmark, samt at samarbejde med de
fritidsorganisationer der er tilknyttet posthusene.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Når de stopper på arbejdsmarked kontakter vi dem angående indmeldelse i vores
forening. Ægtefælle og vend mm kan også optages som medlem.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De aktiviteter vi har i foreningen. Udflugter, banko, foredrag og festaften.
vi bestræber også at få gangbesværet med til aktiviterne ved samkørsel, så alle kan
deltage. Det giver et godt social samvær for alle.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Til drift af foreningen porto og kontorartikler.
Tilskud til vores aktiviteter: Udflugter, banko,foredrag og festaften.
Det er med til at gamle kollegaer og ægtefæller får en god oplevelse.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

25.578

Hvad er landsforeningens disponible formue?

ikke oplyst

Hvad er formålet med formuen?

formuen anvendes til vores aktiviteter til indkøb og udlæg.
Vi er pt.205 medlemmer så der skal være en vis formue for at køre foreningen.
Vores medlemmer kan melde sig ind i Postpensionisternes Landsforening og betale
særskilt kontigent til Landsforeningen.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Postpensionisterne i Aalborg

Side 257 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

4.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Til drift af foreningen porto og kontorartikler.
Tilskud til vores aktiviteter: Udflugter, banko,foredrag og festaften.
Det er med til at gamle kollegaer og ægtefæller får en god oplevel
Beløb: 4000.00 kr.

Ansøgt tilskud 2017

4.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Til drift af foreningen porto og kontorartikler.
Tilskud til vores aktiviteter: Udflugter, banko,foredrag og festaften.
Det er med til at gamle kollegaer og ægtefæller får en god oplevel
Beløb: 4.000,00 kr.

Ansøgt tilskud 2018

4.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Til drift af foreningen porto og kontorartikler.
Tilskud til vores aktiviteter: Udflugter, banko,foredrag og festaften.
Det er med til at gamle kollegaer og ægtefæller får en god oplevel
Beløb: 4.000,00 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

Postpensionisterne i Aalborg

Side 258 af 396

PTU
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 27-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-29
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

PTU

Foreningens postnr.

9230

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

PTU - Livet efter ulykken er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe
ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har
alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

står på messer, frivilligmarked osv.
hovedafdelingen har lavet brochurer om at blive medlem og at være frivillig. Disse
placeres på sygehuse, biblioteker mm

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Mulighed for at møde ligesindende, og derved få sociale relationer. De lærer om
hvordan de får livskvalitet på trods af deres skade

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Julestue med hygge, banko, gløgg osv for medlemmet og deres allernærmeste
pårørende
Fisketur
Weekendtur til Slettestrand
generalforsamling med spisning
Syng sammen aften
Hjælpere til Slettestrand: Vi ønsker at medlemmer som har hjælperordning kan få
deres hjælper med, unden at skulle betale gebyr for denne

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

60.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

vi er en lokalafdeling

Hvad er formålet med formuen?

Når vi skal lave arrangementet i Slettestrand hvert 2. år (i 2016) er det meget dyrt,
men også meget givende for medlemmerne

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Rebild kommune

PTU

Side 259 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

4000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

24.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Porto og kontorartikler 4000
Kursus/foredrag/underholdning 5000
Slettestrand 9000
fisketur 1000
generalforsamling 5000
julestue 4000
Beløb: 24.000

Ansøgt tilskud 2017

15.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: generalforsamling, julestue, fisketur, Porto mm
Beløb: 15.000

Ansøgt tilskud 2018

25.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: generalforsamling, julestue, weekendtur, fisketur, porto,
transport mm
Beløb: 25.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

PTU

Side 260 af 396

Puntland Forening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 03-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-56
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Puntland Forening

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

1. At skabe bedre vilkår for somalier i Danmark gennem at fremme sundhed,
kulturforståelse og integration
2. At bidrage til en positiv samfundsudvikling i Somalia gennem viden, dialog, i
indsamlinger og kulturel udvikling

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Kontakter nytilkomne borgere fra Somalia

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Lektiehjælp til børn og arrangementer til medlemmer (somalier) og andre

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Lektiehjælp og arrangementer er gennemgående aktiviteter.
Aktiviteterne er i følge vedtægterne er
1. at arrangere kulturelle- og debataftener
2. t etablere forskellige teaterforestillinger om at være flygtning i Danmark
3. at arrangere oplevelsesture for børn, unge og de ældre somalier
4. at finde et mødested, hvor generationer kan udveksle erfaringer
5. at hjælpe de medlemmer, der har behov for vejledning og oplysing fx
fritidsaktiviteter, uddannelsesmuligheder og sproglige problemer
6.at fremme de kulturelle forbindelser mellem somalier og danskere
7. at organisere møder, hvor de somaliske mænd, kvinder, unge kan mødes og
udveksle erfaringer om det, at være en aktiv borger i Danmark
8. At forstærke demokratisering og de frivillige sicial tiltag som findes i forvejen
9. At organisere debat-, foredragsaftener om Khatmisbruget, som er store problemer
for en del af den somaliske gruppe

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

8.200

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ikkke samarbejde med den landsdækkende forening

Hvad er formålet med formuen?

Kan ikke besvares

Puntland Forening

Side 261 af 396

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

7.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Materiale i lektiecaffeen
Beløb: 2000,00 kr.
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Udflugt til zoo for 13 børn
Beløb: 2000,00 kr.
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Arrangementer - mad og socialt samværd, somalisk musik
Beløb: 3000,00 kr.

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Ansøger ikke for 2017 endnu
Beløb: 0 kr.

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Ansøger ikke for 2018 endnu
Beløb: 0 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteten lektiecafe.

Puntland Forening

Side 262 af 396

Pyramidens Musikanter
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 28-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-35
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Pyramidens Musikanter

Foreningens postnr.

9310

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At spille til dans og give musikalsk underholdning på kommunens ældrecentre og for
pensionister i øvrigt.
Vi er husorkester i FynsgadeCentret.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Ved dans: Motion, bevægelse og glæde ved at danse til populære melodier.
Ved underholdning: Glæde og genkendelse ved at høre og synge med på populære
ældre melodier.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

* Vedligeholdelse og evt. udskiftning af slidt udstyr (forstærkere, højttalere
samt investering i nyere teknologi (kabelfri mikrofoner mm.).
* Omkostninger vedr. almen velfærd ved arrangementer.

o.lign.),

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

7200

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Formuen er opsparet med det formål at udskifte slidt og forældet udstyr (forstærkere
og højttalere) og til dækning af uforudseelige omkostninger.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

Pyramidens Musikanter

Side 263 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: øvrige udgifter
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: øvrige udg.
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: øvr.udg.
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Pyramidens Musikanter

Side 264 af 396

Pårørendegruppen til
Hjerneskaderamte
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 30-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-41
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Pårørendegruppen til Hjerneskaderamte

Foreningens postnr.

9200

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Ar give hjerneskaderamte og deres ægtefæller oplevelser så tæt på normalt som
muligt

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De får mulighed for at komme ud til julefrokost og andre sociale arrangementer med
deres ægtefæller

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Socialt samvær , der ligner det vi kendte før ægtefællen blev hjerneskadet.
Glæde og oplevelse af et samvær med andre der er så normalt som muligt

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

318

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

overføre til næste års aktiviteter

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

Pårørendegruppen til Hjerneskaderamte

Side 265 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

4000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: 2 til 3 årlige arrangementer for ramte med ægtefæller
Beløb: 4000

Ansøgt tilskud 2017

4000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: 2 til 3 årlige arrangementer for ramte og ægtefæller
Beløb: 4000

Ansøgt tilskud 2018

4000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: 2 til 3 årlige arrangementer for ramt og ægtefæller
Beløb: 4000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

4.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 4.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Pårørendegruppen til Hjerneskaderamte

Side 266 af 396

Red Barnet Ungdom
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 31-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-45
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Red Barnet Ungdom

Foreningens postnr.

1634

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens navn er Red Barnet Ungdom Aalborg. Foreningen er en lokalforening
under landsforeningen Red Barnet Ungdom Danmark og skal arbejde efter dennes
formål, vision og strategi. Foreningen har til formål at arbejde for at: 1) alle børns
rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres 2) alle børn
skal have kendskab til Børnekonventionen og deres rettigheder og 3) alle børn bliver
hørt og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører dem.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Red Barnet Ungdom udfører løbende hverveaktiviteter rettet mod unge i alderen 1830 år. Vi tilrettelægger kommunikations-kampagner på Facebook, foretager phoning
samt oplæg og målrettet kommunikation på relevante universiteter, seminarer og
uddannelser, hvor målgruppen færdes. Vi arbejder løbende for at uddanne og
kompetenceudvikle vores frivillige med henblik på, at give dem muligheden for
konstant udvikling, så de forbliver motiverede og engagerede som frivillige i RBU.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Vi arbejder aktivt med værdierne “anerkendelse” og “inddragelse”: vi anerkender
børn ved at møde dem i øjenhøjde, og vi forsøger at arbejde systematisk med at
inddrage børn i planlægning og udførsel af vores aktiviteter.
Vi brænder for børns rettigheder og en børnevenlig verden hvor alle børn har ret til
at have en meningsgivende hverdag, hvor de har mulighed for at udfolde sig
kreativt, fysisk og udfordrende.
I Red Barnet Ungdom arbejder vi for, at de mere udsatte børn får en aktiv hverdag
med gode oplevelser sammen med andre børn og unge. Vi arrangerer sjove, sociale
og lærerige aktiviteter, som er tilgængelige i børnenes nærmiljø.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Red Barnet Ungdom

Over 100 personer

Side 267 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Der søger om tilskud til afholdelse af 4 projekter, som hører under lokalforeningen i
Aalborg. Det drejer sig om følgende 4 projekter:
1: MobSquad - tager på besøg i skoleklasserne på mellemtrinet (4.-6. klasse), og
taler om forebyggelse af mobning. Et besøg varer typisk 3 timer.
Gennem inddragende dialog, sjove lege, video mm. lærer eleverne om, hvad
mobning egentlig er for et begreb, og hvordan det kan undgåes.
2: Lektiecafeen - vores lektiecafe holder til på Kærby Skolen, hvor den hver tirsdag
eftermiddag har åbent i 1,5 time. Her er fokus at skabe et frirum til de børn der kan
have det svært i skolens egen lektiecafe. Der er fokus på aktiv lærering.
3: Drengeklubben i Aalborg Øst - en klub for unge drenge på og omkring Trekanten.
Klubben holder åbent hver anden mandag fra 16-18, hvor der bliver lavet aktiviteter
for områdets drenge. Håbet er at kunne udvide til at holde åbent hver mandag.
4: Barnets Ven - er et rollemodelsprojekt, hvor udsatte børn matches med en ung
storebror/storesøster. De laver aktiviteter sammen minnimum hver 14. dag, og fokus
er her at give barnet oplevelser og indroducere det til en del af samfundet som det
ellers ikke har mulighed for.
Ens for alle 4 projekter er at de arbejde ud fra en barn til ung relation, da vores
frivillige ikke er over 30 år. Endvidere er målet med alle projekterne at skabe en
bedre hverdag før børn og sikre deres rettigheder, med udgangspunkt i
børnekonventionen,

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

34.806

Hvad er landsforeningens disponible formue?

850.000

Hvad er formålet med formuen?

Lokalforeningens formue har til formål at støtte op omkring projektaktiviteterne i
Aalborg. Herunder er der bl.a. fokus på uddannelse- og kompetenceudvikling,
hvervning af frivillige samt sociale arrangementer.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Red Barnet Ungdom

103.488

Side 268 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Uddannelse og kompetenceudvikling af de frivillige i projekterne
mhp. kvalitetssikring samt tiltrækning, motivation og fastholdelse af frivillige.
Beløb: 14.500,00kr.
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: De frivillige i projekterne mødes jævnligt mhp at planlægge og
udvikle projekternes aktiviteter. Beløbet er således beregnet til forberedelse og
afholdelse af møderne inkl. forplejning.
Beløb: 7.670,00kr.
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: For at kunne gennemføre projekterne kræves det, at
sekretariatet løfter flere opgaver. Da det er svært konkret at registrere, hvor mange
timer diverse øvrige medarbejdere bruger på projekterne, og hvor mange
kontorartikler etc., der bliver brugt, ønsker vi at få dækket disse udgifter vha. et
administrationsbidrag på 7 % af de samlede øvrige udgifter. Disse udgifter bliver
dækket uden fremvisning af konkrete bilag, da det jo er disse, der er svære at
fordele mellem flere forskellige eksterne bevillinger mv.
Beløb: 6.130,00kr.
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Hvervematerialer og PR: Flyers, plakater, foldere o.l. for at
tiltrække nye frivillige til projekterne samt gøre opmærksom på vores tilbud overfor
skoler etc.
Beløb: 7.000,00
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Undervisningsmaterialer: Diverse materialer til undervisningen i
antimobning på skolerne (100kr. pr. besøg). Endvidere ønsker vi, at der i alle
projekterne er midler til indkøb af materialer til aktiviteter,
fx malergrej, tuscher, papir, ler, modellervoks, staffelier, brætspil, fodbolde,
udendørslegetøj mv. Der er afsat kr. 1000 pr. projekt.
Beløb: 5.500,00kr.
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport af frivillige til og fra skolebesøg, kr. 100 pr. besøg
(gennemsnitligt tre frivillige pr. besøg)
Beløb: 1.500,00kr.
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Projektløn: Vi ønsker at have en studentermedhjælper tilknyttet
MobSQUAD i 1,5 timer om ugen. samt 3 timer pr. uge til Drengeklubben og
Lektiecafeen, Udgiftsberegning: 52 uger*1,5 time*119,38 kr. pr. time.
Projektkonsulentens funktion vil være at bidrage til indfrielsen af projektets
målsætninger, herunder bistand omkring drift og udvikling af , bistand til
kompetenceudvikling af de frivillige på projektet etc.
Beløb: 57.548 kr.
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Forplejning: Vi ønsker at have muligheden for at byde børnene
på lektiecafeen og Drengeklubben på mindre forplejning,
når aktiviteterne har åbent: Beregning: 2 projekter x 28 uger x 65 kr. pr. gang
Beløb: 3.640kr

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger ikke for 3 år.
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger ikke for 3 år.
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

40.000

§ 18 indstilling 2016

45.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 45.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Red Barnet Ungdom

Side 269 af 396

Red Barnet Aalborg Lokalforening/
ved kasserer Britt Nielsen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 04-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-65
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Red Barnet Aalborg Lokalforening/ ved kasserer Britt Nielsen

Foreningens postnr.

8983

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Red Barnet i Aalborg sigter mod at hjælpe børn fra socialt udsatte områder med at
få et godt børneliv gennem aktiviteter og udflugter. Vores to
familieoplevelsesklubber arrangerer aktiviteter og udflugter for børn i alderen 5-11 år
samt for deres familier. Vi bestræber os på at vise familierne, at man kan gøre
mange ting i omegnen af Aalborg.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi holder intromøder for interesseret nye frivillige. Herudover bruger vi de sociale
medier til at dele ledig stillinger i Aalborg lokalforening, for at tiltrække nye frivillige.
Internt i lokalforeningen holder vi sociale arrangementer, da det er vigtigt for os at
der er et godt sammenhold mellem de frivillige, da dette afspejler sig i det frivillige
arbejde.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Formålet med Red Barnets sociale aktiviteter er overordnet at sikre børns ret til et
godt børneliv gennem positive og givende oplevelser og fællesskab.
Formålet med vores to familieoplevelsesklubber er at skabe mulighed for, at udsatte
børn og familier kan få gratis adgang til kulturelle, sportslige og naturmæssige
oplevelser. En væsentlig del af klubbernes formål er desuden at skabe rammer der
understøtter netværksdannelse, både mellem familierne og mellem frivillige og
familier. Klubberne har ligeledes til formål at understøtte positive relationer i
familierne, at skabe øjeblikkelige og varige forandringer i børnenes hverdag og liv,
og at styrke børnene i at kunne mestre de udfordringer, som den udsatte position de
befinder sig i, bringer.
Der sættes fokus på sund kost, bevægelse og aktiviteter, hvorved børn og familier
inspireres og styrkes i at blive mere bevidste om betydningen af sund kost og et
aktivt liv.
Det er vores erfaring, at børnene er meget glade for vores tilbud og efter hver tur ser
frem til næste gang vi skal af sted sammen. Der ligger altså en stor glæde for
børnene i at deltage i aktiviteterne og dette afspejles i vores frivillige, som også selv
glæder sig til turene.
Aktiviteterne giver store forandringer i udsatte børn og unges liv.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Red Barnet Aalborg Lokalforening/ ved kasserer Britt Nielsen

Side 270 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi har i Red Barnet Aalborg lokalforening planlagt en masse forskellige aktiviteter for
vores to familieoplevelsesklubber for det kommende år som omfatter:
Fastelavnsfest, sportsdag, økodag, skøjtetur, overraskelsestur, nordsøocenariet og
hyttetur.
Udover dette vil vi gerne bruge tilskuddet til vores sommerlejr, som afholdes over
fire dage i sommerferien for børnene.
Det er vigtigt for os, at børnene får en god dag/dage med socialt samvær med andre
familier og frivillige. Videre ligger vi stor vægt på at der både udbydes aktiviteter som
lægger op til et aktivt og sundt liv, som er noget børnene kan tage med sig videre i
livet.
Udover de nævnte aktiviteter har vi nogle nye spændende aktiviteter og projekter,
som vi gerne vil udvide med i 2016 som er ambassadørskoler der skaber fokus på
børns sociale trivsel i de danske skoler i Aalborg. Et af midlerne i indsatsen er at
ressourcestærke elever hjælper de mindre ressourcestærke elever. Formålet med
projektet er at øge inklusion blandt eleverne i folkeskolen, derigennem at forbygge
mobning bla.
Vi søger endvidere støtte til vores projekt "Plads til Alle" hvor vi skal stå for
intromøder, så udsatte børn også får mulighed for at kunne gå til fritidsaktiviteter.
Herudover søger vi til opstart af en 3. familieoplevelsesklub, så vi når ud til endnu
flere børn, og så er vi i gang med at søsætte en Red Barnet genbrugsbutik i
Aalborg, hvor vi får brug for 30 nye frivillige til at stå i butikken.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Landsforeningen har igen disponibel formue som vi kan få tilgang i forbindelse med
vores nævnte aktiviteter. En eventuel formue i Landsforeningen bliver brugt til
internationale aktiviteter som støtter verdens børn.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

122.340

Red Barnet Aalborg Lokalforening/ ved kasserer Britt Nielsen

Side 271 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Budget sommerlejre
Ophold og forplejning
Lokaler søgt gennem AFF0
Forplejning ( 28 børn og frivillige i 4 dage)kr. 15.000,00
Kommunikation, porto,annnoncer
Annoncer, kommunikation og portokr. 2.500,00
Telefonomkostninger til lejrtelefonkr. 800,00
Transport,
Busleje i 4 dage ( børn bliver hentet på deres bopæl, da det er udsatte børn som er
med på turen)kr. 18.000,00
Billeje i 4 dage( Er et krav hvis et barn kommer tilskade)kr. 4.000,00
Aktiviteter
aktiviteter og rekvistitter (indgangsbilletter og ting til leg)kr. 5.000,00
køb af ekstra tøjkr. 2.000,00
Udflugter kr. 5.000,00
Lejrleder og frivillige
Lejrmøder, planlægning etc.kr. 2.500,00
Beløb: 54800
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Transport husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Budget til nye projekter
Ambassadørskoler/ netværk udvidelse
Genbrugsbutik/ rekruttering af frivillige 25 stk
3. klub opstart
"Plads til Alle"/Intromøder for nye frivillige
i alt 2000
Børnekonventions dag/ matarialer500
Nye projekter i alt2500
Administration
Telefon1200
Brochure1130
Markedsføring sociale medier600
Anonncer 2 stk1000
Tryksager til rekruttering og markedsføring200
Visitkort910
I alt5040
I alt7540
Beløb: 7540
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Selvhjælpsgrupper/
netværksgrupper, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Budget for familieoplevelsesklub 1 og 2
Indtægter:
§18 midler Ålborg Kommune
Famillieoplevelesesklub 1kr. 30.000
Famillieoplevelesesklub 2kr. 30.000
I alt
kr. 60.000
Udgifter:
Kommunikation:
Pr og Brochure(2500x2)
kr. 5.000
Telefon, kontorhold, porto(2500x2)kr. 5.000
Aktiviteter: 20 ture med ca. 50 borger for begge klubber
Entreer og billetter til oplevelserkr. 20.000
Transport (leje af bus)
kr. 20.000
Forplejning
kr. 5.000
Grej, lejetøj, beklædning mm
kr. 2.500
Div. uforudsete
kr. 2.500
I alt kr. 60.000
Beløb: 60000

Ansøgt tilskud 2017

0

Red Barnet Aalborg Lokalforening/ ved kasserer Britt Nielsen

Side 272 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger ikke i 2017 endnu
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: vi søger ikke i 2018 endnu
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Red Barnet Aalborg Lokalforening/ ved kasserer Britt Nielsen

Side 273 af 396

Reden Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 15-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-173
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Reden Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Det er KFUKs Sociale Arbejdes formål ud fra et kristent livssyn på folkekirkens
grund at hjælpe og øve omsorg for mennesker i belastede situationer og at tage
aktuelle sociale og humanitære opgaver op. På dette grundlag kan KFUKs Sociale
Arbejde i takt med aktuelle behov og muligheder oprette, drive og/eller støtte driften
af væresteder, herberger og hjem, behandlings- og resocialiseringssteder,
rekreations- og
feriesteder samt andre aktiviteter, der falder inden for foreningens formål

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi har løbende medlemshvervekampagner samt møder for interesserede frivillige.
Derudover har vi en aktivt profil på facebook med mange følgere trods at Reden
Aalborg kun har eksisteret i knap et år.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Kvinder og mænd i krise

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Målgruppen er mænd og kvinder med prostitutionserfaring. Aktiviteten sigter på at
hjælpe målgruppen ved at inddrage flere frivillige til følgende støtte og hjælp til
målgruppen:
1. Socialrådgiverfunktionen. Der styrker Redens rådgivningstilbud og dertilhørende
afklarende, anerkendende, motiverende og løsnings orienterede arbejde, hvor der
blandt andet tilbydes bisidder, brobyggeende og følge funktion til offentlige
instanser.
2. Omsorgsfunktionen, Her er frivillige med til at styrke indsatsen i Redens
omsorgstilbud, hvor der er forskellige aktiviteter som maling mv. og der er her brug
for frivilligt personale, der kan skabe ro, lytte og hygge om kvinderne, samt hjælpe
med at skabe nye netværk.
3. Sundhedsfagligfunktionen, i Sundhedsklinikken der åbnede 5. november 2015.
Her varetager frivillige læger og sygeplejersker, både i forhold til de udenlandske
kvinder, som blandt andet har behov for kønssygdomstests og ikke kan få eller
opsøger det andetsteds, ligeledes i forhold til de danske kvinder, som har behov
sundhedsrådgivning et sted, hvor de føler sig trygge. Sundhedsklinikken for
udenlandske kvinder har i andre dele af landet vist sig en vigtig måde at komme i
kontakt med ofre for menneskehandel

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Reden Aalborg

41 - 60 personer

Side 274 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi søger om støtte til at klæde Redens nuværende og fremtidige frivillige bedre på til
at håndtere Redens målgruppe - mænd og kvinder med prostitutionserfaring. Det vil
både ske gennem målrettede frivillig oplæring via kompetencekursuser samt ved
mere generelle faglige gå-hjemmøder om prostitutionsrelaterede problematikker 4-5
gange i 2016. Disse møder vil være åbne for alle. Mens komptencekursuserne
opdeles er lukkede og opdeles i sundhedsfrivillige og socialfaglige/omsorgs frivillige.
Vi søger desuden støtte til aktiviteter med målgruppen, hvor frivillige deltager,
herunder særligt vores åbne cafe, der er åben hver torsdag fra 14-17.
Endelige søger vi støtte til at dække tilsynsomkostningerne for en nyåbnet
sundhedsklinik, hvor særligt kvinder med prostitutionserfaring kan komme og blive
tjekket for bl.a. kønssygdomme. Vi har aftalen med Regionen samt en række
frivillige læger fast tilknyttet, men det vil være en stor hjælp at få tilsynsudgiften til
klinikken dækket.
Redens arbejde sigter på at gøre mænd og kvinder med prostitutionserfaring, der er
i stor risiko for social marginalisering i stand til at fastholde en integration i
samfundet på lige fod med andre borgere i kommunen. Vi samarbejder ligeledes
med vores genbrugsbutik således at vores mere ressourcestærke brugere for
mulighed for slev at prøve kræfter med at være frivillige og herigennem få nye
sociale relationer.
Derudover er sundhedsklinikken en vigtig indsats for at sikre brugernes bedre
sundhed, herunder at kunne få anonyme tjek for kønssygdomme, herunder også
kvinder der ikke har adgang til det danske sundhedssystem.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

5.905.445

Hvad er formålet med formuen?

KFUKs Sociale Arbejdes formue må kun bruges i overensstemmelse med
foreningen formål. Desuden har landsforeningen valgt at øremærke midler til en evt
underskudsdækning i Reden Aalborg. Desuden løfter landsforeningen en række
aktiviteter gratis for Reden Aalborg, herunder kommunikation og overordnet ledelse.
Landsforeningens formue:
pr 1. jan 2014, men vil der i 2015 skulle dækkes større underskud hos lokale reder

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Reden Aalborg

101.738

Side 275 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: - Sociale arrangementer for frivillige (fastholdelse) 8000 kr
- Aktiviteter med brugere i forbindelse med åben cafe hver torsdag - støtte og
rådgivning f.eks. udgifter til madvarer, malergrej mm 15.000
- Sundhedsrelaterede aktiviteter og materialer i relation til Sundhedsklinikken støtte og rådgivning - 15.000
- Udgift til tilsyn med sundhedsklinik (sundhedstyrelsen): kr 13748
- udgifter til frivilligt opsøgende arbejde, der skal sikre at målgruppen kender til
Reden Aalborgs arbejde (7000 kr)
Beløb: 58.738
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Kompetenceudvikling for frivillige opdeles i kompetenceudvikling
for de sundhedsfaglige frivillige samt komptenceudvikling for de socialfaglige
frivillige. Dette vil bl.a. bestå af kursus i målgruppen problemer, undervisning fra
Center mod Menneskehandel, hvordan man kan se om et menneske er offer for
menneskehandel.
der samarbejdes med Center Mod Menneskehandel samt Kfuks Sociale Arbejdes
andre reder omkring komptenceudviklingen
Kompetenceudvikling i alt
Beløb: 15.000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Kurser: Prostitution og afledte problemer hos Redens brugerne
Der afholdes i 2016 mindst 2 åbne kursus om prostitutions realterede spørgsmål.
Kurserne er gratis for alle og har til formål at sprede viden om Redens arbejde samt
rekruttere nye frivillige til Redens Arbejde
Beløb: 7000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transportudgifter søges til at dække udgifter for brugere og
frivillige, der har følgeskab eller fungere som bisiddere for kvinden. Posten vil
desuden sikre at vi kan betale de frivilliges transport i fm kursus og andre relevante
aktiviteter.
Der dækkes således både transportudgifter for frivillige og transportudgifter for
brugerne i følgeskab
Beløb: 5000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Der søges midler til en mindre formidlingsindsat for at sikre en
fortsat tilgang af frivillige til Reden Aalborgs arbejde
Beløb: 5000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: revision 5.000
Kontorhold og telefon6.000
Beløb: 11000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

70.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 70.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Reden Aalborg

Side 276 af 396

Røde Kors, Nibe
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-102
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Røde Kors, Nibe

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Afhjælpe og forhindre menneskelig nø, lidelse og diskrimination
hjælpe og støtte sårbare mennesker
engagere og organisere frivillig indsats til at yde medmenneskelig hjælp
både i udland og herhjemme

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

information i butikken og i Nibe Avis
sommerudflugt, personalemøder, julefrokost

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Både ældre, ensomme og familier med børn

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

socialt samvær
tilskud af beløb til familier med manglende midler

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

sommerlejr for børn og unge
tilskud til afholdelse af konfirmationer
tilskud til deltagelse i sportsklubber
Nørklergruppen som er en social ugentlig sammenkomst som syr og strikker tll
nødlidende overalt i verden
besøgsvenner som har kontakt med ældre og ensomme

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

53.080.000

Hvad er formålet med formuen?

ingen formue
Landsforeningens formue er hentet fra øvrige ansøgninger fra Røde Kors

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Røde Kors, Nibe

Side 277 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

85000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: printerpapir, blæk, kørsel
Beløb: 4000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: sats 2,05
Beløb: 4000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: sommerlejr for børn og unge
hjælp til konfirmation, sport og til børn af sårbare/udsatte familier
udflugt for frivillige
julefrokost for frivilige
udflugt for besøgsvenner og besøgsmodtagere
julefrokost for besøgsvenner og besøgsmodtagere
indkøb af garn og stof til Nørklere
Beløb: 77.000,-

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

30.000

§ 18 indstilling 2016

15.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 15.000 kr. til aktiviteter og sommerlejr for børn og unge

Røde Kors, Nibe

Side 278 af 396

Røde Kors, Aalborg Afdeling
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-135
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Frivilligt og humanitært socialt arbejde (vedtægter er vedlagt ansægning for 2007)

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Løbende annoncering i foreningens genbrugsbutikker, på frivillignet.dk, foreningens
hjemmeside samt i lokalpressen

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Børn kommer på sommerferielejr

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Sommerferielejre: Børn af mindrebemidlede kommer på sommerferielejr drevet af
Ungdommens Røde Kors

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

354.470

Hvad er landsforeningens disponible formue?

53.080.000

Hvad er formålet med formuen?

Formålet med afdelingens formue fremgår af vedtægterne for Røde Kors´s
afdelinger, hvoraf følgende er uddraget:
§2 Formål: Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelsen af
Røde Kors´s formål, planer og prioriteringer.
§3 Afdelingens ret til at disponere. Afdelingen kan bruge af sine midler til at
gennemføre de af repræsentantskabet vedtagne planer og prioriteringer

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Side 279 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

30000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sommerferielejre:
Tilskud til at sende 12 børn af mindrebemidlede på sommerferielejre drevet af
Ungdommens Røde Kors, 12 deltagere á DKK 2.500. I alt DKK 30.000
Beløb: 30000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.500

§ 18 indstilling 2016

2.500

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.500 kr. til lejr for børn af mindrebemidlede

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Side 280 af 396

Røde Kors, Aalborg Afdeling
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 14-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-169
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Frivilligt og humanitært arbejde (vedtægter er vedlagt ansøgning for 2007)

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Løbende annoncering i foreningens genbrugsbutikker, på frivillignet.dk, foreningens
hjemmeside samt i lokalpressen

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Kvinder og mænd i krise

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Mad i sociale opgange: Nærende mad og socialt samvær
Sjanel-klubben: Socialt samvær

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Mad i sociale opgange: Aktivitet for beboere i 2 sociale opgange i Aalborg (Vestbyen
og Vejgaard), hvor frivillige hjælper med at lave en portion almindelig sund mad én
gang om ugen og skabe et socialt samvær med beboerne
Sjanel-klubben: Aktivitet for beboerne i et kommunalt opgangsfællesskab i Aalborg
for kvinder, hvor frivillige støtter de udsatte kvinder, ved at lytte og skabe en positiv
stemning i gruppen

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

354.470

Hvad er landsforeningens disponible formue?

53.080.000

Hvad er formålet med formuen?

Formålet med afdelingens formue fremgår af vedtægterne for Røde Kors´s
afdelinger, hvoraf følgende er uddraget:
§2 Formål. Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelsen af
Røde Kors´s formål planer og prioriteringer.
§3 Afdelingens ret til at disponere. Afdelingen kan bruge af sine midler til at
gennemføre de af repræsentantskabet vedtagne planer og prioriteringer

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Side 281 af 396

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

20000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Mad i sociale opgange 2016:
Indkøb af mad modregnet egenbetaling fra brugere DKK 6.000
Telefongodtgørelse til en leder, forsikring af frivillig, mødeomkostninger m.v. DKK
4.000
Andel af fællesudgifter i afdelingen, herunder rådgivning og vejledning i Røde Kors,
Ny Kærvej 43 DKK 2.000
Beløb: 12000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sjanel.klubben 2016:
Indkøb af mad modregnet egenbetaling fra brugere DKK 5.200
Indkøb af materiale til diverse håndarbejder, juledekorationer, påskepynt m.v. DKK
1.000
Forsikring af frivillig, mødeomkostninger m.v. DKK 800
Andel af fællesudgifter i afdelingen, herunder rådgivning og vejledning i Røde Kors,
Ny Kærvej 43 DKK 1.000
Beløb: 8000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.500

§ 18 indstilling 2016

15.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 15.000 kr. til aktiviteten mad i sociale opgange

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Side 282 af 396

Røde Kors, Aalborg Afdeling
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-134
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Frivilligt og humanitært socialt arbejde (vedtægter er vedlagt ansøgning for 2007).
.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Løbende annoncering i foreningens genbrugsbutikker, på frivillignet.dk, foreningens
hjemmeside samt i lokalpresse

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ensomme

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Besøgstjenesten: Gøre hverdagen lidt lysere, varmere og mere indholdsrig for
ensomme og handicappede mennesker.
Nørklergrupperne: Socialt samvær og glæden ved at kunne hjælpe andre i nød.
Produktion af tøj til katastrofeområder.
Vågetjenesten: Vågetjenesten har til formål at give omsorg og tryghed til døende og
eventuelle pårørende i de sidste timer af den døendes liv.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Besøgstjenesten: I besøgstjenesten er der ca. 100 besøgsmodtagere, som hver
modtager en stor hjælp fra deres personlige besøgsven. Udover at tage ud til de
enkelte besøgsmodtagere afholder Besøgstjenesten jævnligt fælles
sammenkomster, hvor alle besøgsvenner samt besøgsmodtagere har mulighed for
at hygge sig sammen.
Nørklergrupper: Der er i alt 4 nørklergrupper, der mødes én gang om ugen til nogle
timer med strikkeri, syning og hygge. Det fremstillede tøj sendes til vort
katastrofelager i Kliplev. De 4 grupper er placeret i henholdsvis Storvorde,
Nørresundby, Kærby og Vejgaard.
Vågetjenesten: Har til formål at give omsorg og tryghed for døende og eventuelle
pårørende i de sidste timer af en døendes liv. Der er indgået samarbejdsaftale med
Aalborg Kommune og Aalborg Universitetshospital.

Formue og ansøgt beløb

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Side 283 af 396

Hvad er foreningens disponible formue?

354.470

Hvad er landsforeningens disponible formue?

53.080.000

Hvad er formålet med formuen?

Formålet med afdelingens formue fremgår af vedtægterne for Røde Kors' afdelinger,
hvoraf følgende er uddraget:
§2 formål: Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelsen af Røde
Kors´s formål, planer og prioriteringer.
§3 Afdelingens ret til at disponere: Afdelingen kan bruge af sine midler til at
gennemføre de af repræsentantskabet vedtagne planer og prioriteringer

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Røde Kors, Aalborg Afdeling

100000

Side 284 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Besøgstjenesten for hele 2016:
Porto. DKK 700
Telefongodtgørelse til fire ledere (4 x DKK 1.200). DKK 4.800
Kørsel til fire ledere for hjemtagning og sammensætning af venner og modtagere
samt kørsel til månedlige møder m.v. DKK 1.800
Sommerudflugt for besøgsmodtagere (her deltager besøgsvenner for at støtte sin
modtager). Egenbetaling på DKK 50 pr. deltager. Dette beløb er modregnet i
budgettet. DKK 16.500
Sommerarrangement for besøgsvenner og ledsagere. Dette arrangement er for at
pleje og fastholde venner og ledsagere og bliver arrangeret for at venner og
ledsagere kan være sammen uden at være afhængig af at skulle være hjælpere for
deres modtagere. Samtidig får deltagerne lejlighed til at snakke med andre
besøgsvenner og ledsagere. DKK 4.000
Julearrangement for besøgsmodtagere. Dette arrangement er for modtagere og
brugere, men her deltager også venner og ledsagere for at støtte. DKK 13.000
Julearrangement for besøgsvenner og ledsagere. Denne fest bliver afholdt som tak
for venners og ledsageres indsats i året, der er ved at rinde ud. DKK 4.000
Forsikringer for de frivillige DKK 3.000
Diverse personaleomkostninger (frivillige ledere og venner) DKK 200
Andel fællesudgifter i afdelingen, herunder rådgivning og vejledning i Røde Kors, Ny
Kærvej 43 DKK 15.000
Beløb: 63000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Nørklergrupperne for hele 2016:
Indkøb af materialer til fremstilling af tøj – garn, tråd, nåle m.v. (vi kan ikke få alt
sponsoreret). DKK 6.200
Forsikringer for de frivillige. DKK 1.800
Telefongodtgørelse til tre ledere. (4 x DKK 1.200). DKK 4.800
Sommerudflugt for nørklere. Der køres normalt i tog eller bus med almindelig billet til
et endnu ikke fastlagt sted, hvor der spises frokost og drikkes kaffe på café.
Formålet med sommerudflugten er at pleje sammenholdet i gruppen. DKK 6.000
Julearrangement for nørklere. Arrangementer afholdes primo december og har til
formål at sige tak til nørklernes indsats i året, der snart er gået. Arrange¬mentet
afholdes enten på restaurant eller i lejede lokaler. DKK 6.000
Diverse udgifter til pleje af nørklergruppen i årets løb (kaffe m.v.). DKK 1.200
Andel af fællesudgifter i afdelingen, herunder rådgivning og vejledning i Røde Kors,
Ny Kærvej 43. DKK 1.000
Beløb: 27000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Vågetjenesten for hele 2016:
Informationsmateriale, herunder brochurer og andet trykmateriale til information om
vågetjenesten. DKK 400
Telefongodtgørelse til en leder (1 x DKK 1.200). DKK 1.200
Kørsel frivillige ved nattevagter, hvor anden transportmiddel ikke er tilgængelig. DKK
2.000
Forsikringer for de frivillige. DKK 500
Kursusomkostninger leder og frivillige inkl. kørsel samt øvrige udgifter til pleje af
gruppen af frivillige. DKK 2.700
Kontaktmøder (brød og kaffe til et månedligt møde med eksisterende og nye
frivillige). DKK 200
Andel af fællesudgifter i afdelingen, herunder rådgivning og vejledning i Røde Kors,
Ny Kærvej 43. DKK 3.000
Beløb: 10000

Ansøgt tilskud 2017

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Side 285 af 396

Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

40.000

§ 18 indstilling 2016

25.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 25.000 kr. til foreninges besøgs og vågetjeneste

Røde Kors, Aalborg Afdeling

Side 286 af 396

Sand Nordjylland
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 06-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-78
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Sand Nordjylland

Foreningens postnr.

9362

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse i region Nord
At være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse region Nord
At skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder i
Nordjylland
At informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere
nuanceret billede af deres liv

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Fælles aktiviteter og møder samt aktivt opsøgende arbejde.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Hjemløse

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Misbrugere, ensomme, psykisk sge

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Tilfredsstillelsen af at være i et fællesskab samt kurser for at bedre deres forståelse
af deres egen situation og mulighed at forbedre/ændre den

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Beløbet søges til en delvis dækning af transport og administrative udgifter forbundet
med opsøgende arbejde på herberger og væresteder hvor SAND støtter op om
dannelsen og vedligeholdelsen af beboerråd. Derudover er der transportudgifter
forbundet med diverse udvalgsmøder i SAND Nordjylland eksempelvis
Kvindenetværksgrupper og ungeudvalg. Nuværende og tidligere hjemløse bliver
yderligere inviteret til at tage del i kurser og temadage fordelt på året hvor man har
mulighed for at blive klædt på, således at man kan være bisidder for andre hjemløse
og udsatte. Såfremt det har interesse kan uddybende information findes på SANDs
hjemmeside. www.sandudvalg.dk

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ukendt

Hvad er formålet med formuen?

Ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Sand Nordjylland

Side 287 af 396

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

12000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontorudgifter, porto
Beløb: 2000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Oprettelse af et netværk for unge hjemløse i Aalborg
Beløb: 5000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Rejser til diverse kurser og fælles arrangementer.
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

12.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 6.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Sand Nordjylland

Side 288 af 396

Seniorfestival
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-93
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Seniorfestival

Foreningens postnr.

9362

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Formålet er at give ældre borgere i Aalborg Nord oplevelser og underholdning
gennem afholdelse af underholdnings- og festivaldage med dans, sang, musik, revy,
skuespil o.lign

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Det forsøges i vid udstrækning at inddrage alle, såvel nye som gamle medlemmer..

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

En oplevelse i selskab med ligestillede, underholdning med sang, musik, dans og
fællessang, hvor alle forsøges inddraget i underholdningen

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Grundtilskud
Transport af gangbesværende til og fra arrangementet
Underholdning i anledningen af Festivalens 20 års jubilæum i 2016.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

5709

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

At kunne modstå et evt. fejlslagen arrangement med et underskud til følge.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

Seniorfestival

Side 289 af 396

Ansøgt tilskud 2016

18000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Grundtilskud kr. 2000,Transport af gangbesværede kr. 6000,-Der benyttes Taxa- vognmand
"Jubilæums"-underholdning kr. 10000,Beløb: 18000,-

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der beviliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Seniorfestival

Side 290 af 396

Seniorforeningen Griffen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-126
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Seniorforeningen Griffen

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Socialt samvær for seniorer/pensionister bosiddende i Magisterparken med det
formål at give stor tryghed for de ældre beboere.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Mund til mund metoden og positive omtale af aktiviteterne, som deltagerne altid ser
frem.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Fælles oplevelser og socialt samvær.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Bustur til Thy Naturpark, foredrag, andre ture ud af huset fx mation, minigolf,
museer, 2 månedlige morgenmøder

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

18.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Skal anvendes til de beskrevne aktiviteter

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Seniorforeningen Griffen

17.000

Side 291 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Udflugt - bus, entrer, guidede rundture og forplejning
Beløb: 17.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

Seniorforeningen Griffen

Side 292 af 396

Sharing international
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 27-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-25
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Sharing international

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Organisationens formål er at hjælpe, direkte og indirekte de dårligst stillede enlige
mødre og disses børn samt unge i udviklingslande (begyndende med fokus på
Asien) til et bedre liv med uddannelse, job og selvforsørgelse og dermed sikre en
bedre fremtid for dem. Sharing International er partipolitisk neutral

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi forsøger på bedste vis at forklare hvor stor en hjælp medlemmerne giver i det
daglige arbejde, samt hvor stor en indflydelse foreningens arbejde har for
modtagerne af vores hjælp.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De får hjælp både direkte og indirekte, til at højne deres levestandard. Dette munder
ud i både hjælp til at komme i job, assistance med at sammenbringe danskvietnamesiske forbindelser (ved at vi har viden om både den danske, samt den
Vietnamesiske kultur) , samt at hjælpe dem med aktiviteter, de ikke selv har
mulighed for herunder hjælpe dem med at sælge produkter for dem, til Europæiske
kunder.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskuddet skal bruges til husleje udgifter, da det pt. er her den største udgiftspost
ligger.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

33.658

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Formuen skal anvendes til at lave markedsføring af forening, dens værdier, samt
om hvordan foreningens arbejde kan hjælpe, samt til daglig drift af foreningen

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Sharing international
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Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

8880

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: De samlede husleje omkostninger er på 740 kr. per måned, hvor
detter giver 8880 kr per år. 75% af dette er 6660 kr per år.
Beløb: 6.660

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger ikke penge for 2017, da vi endnu ikke ved om hvorvidt
vi er på den samme adresse eller ej. Derfor vides naturligvis ikke om huslejen er
den samme eller ej.
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Vi søger ikke penge for 2018, da vi endnu ikke ved om hvorvidt
vi er på den samme adresse eller ej. Derfor vides naturligvis ikke om huslejen er
den samme eller ej.
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen.

Sharing international
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SIND Lokalafdeling ved lokalformand
Jens Ibsen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 04-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-63
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

SIND Lokalafdeling ved lokalformand Jens Ibsen

Foreningens postnr.

9210

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND
arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse.
Besøgsordningen er til gavn for psykisk syge og sårbare mennesker. Det er
Landsforeningen SINDs formål at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og
deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og tolerance.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Tilbyder frivillige undervisning, uddannelse, supervision og netværk.
Oplysningsarrangementer gennem foredrag og debatarrangementer.
Tilbyder supervision og netværk
Sociale arrangementer

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sindslidende

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Øget mulighed mental sundhed i form af:
- At finde trivsel i hverdagen
- At udfolde sine evner
- At kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress
- At kunne indgå i menneskelige fællesskaber
- At finde nye veje og muligheder i livet

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

SIND Lokalafdeling ved lokalformand Jens Ibsen
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Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

SINDs lokalafdeling i Aalborg ønsker at etablere et Informations- og
frivillighedscenter beliggende centralt i Aalborg, hvor psykisk sårbare og deres
pårørende kan henvende sig og få oplysninger om, hvilke tilbud der findes i Aalborg.
Informations- og frivillighedscentret placeres hos Lille Skole for Voksne,
Bispensgade 7A, 9000 Aalborg og tænkes bemandet med en 20 timers centerleder
og 2-3 frivillige.
Centret får til opgave:
-At oprette et sekretariat der har åben nogle timer daglig. Sekretariatets opgave er
at kunne informere psykisk sårbare og deres pårørende omkring konkrete private og
kommunale tilbud i Aalborg Kommune.
Oprette og vedligeholde en hjemmeside med information om
eksisterende tilbud.
At tiltrække nye medlemmer
At koordinerer SINDs lokalafdeling i Aalborg mange forskellige aktiviteter.
At udarbejde en fælles frivillighedspolitik for SINDs lokalafdeling i Aalborg
At rekruttere frivillige til de forskellige udvalg i SINDs lokalafdeling i Aalborg. F.eks.
besøgsvenner, mentorer, tillidsfolk, pårørendegruppe, klubmedarbejdere,
pressefolk, rådgivere m.v.
At uddanne de frivillige til SINDs lokalafdelings forskellige tilbud.
At tilbyde de frivillige supervision – både individuel og i gruppe.
At tilbyde aktiviteter der fastholde de frivillige
At tilbyde vidensformidling gennem foredrag, debatarrangementer m.m.
At varetage udviklingsarbejde for SINDs lokalafdeling i Aalborg, herunder
fundraising.
At tilbyde en frivillig støtte- og kontaktpersonordning, som formidler kontakt mellem
psykisk syge og frivillige besøgsvenner.
At tilbyde støtte, rådgivning og undervisning af pårørende til psykisk sårbare.
At tilbyde frivillig mentorstøtte til psykisk sårbare som ønsker støtte til deres
personlige recoveryproces
At indgå partnerskab med foreninger og institutioner når det vil give fælles synergi
Indkalde og afholde de nødvendige møder for sekretariatets drift.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

60.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

7.500.000

Hvad er formålet med formuen?

Sikre foreningens fremtis
At tilbyde aktiviteter for målgruppe

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

SIND Lokalafdeling ved lokalformand Jens Ibsen

140.000
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Ansættelse af Centerleder for Informations- og
frivillighedscentret
Beløb: 205.000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorhold, printer, pc mv
Beløb: 30000
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: husleje incl. lys og varme kr. 40.000
Beløb: 30000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: afholdelse af sociale aktiviter for de frivillige
Beløb: 30000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Uddannelse, supervision af frivillige
Beløb: 50.000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Foredrag for pårørende
Beløb: 15.000
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Projektledelse for hele projektet
Beløb: 30.000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Etablering af selvhjælpgrupper for psykisk sårbare
Beløb: 25.000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: refusion af kørselsudgifter til frivillige 30.000 kilometer af kr. 2,02
Beløb: 60.600

Ansøgt tilskud 2017

SIND Lokalafdeling ved lokalformand Jens Ibsen

140000
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Ansættelse af centerleder for informations- og
frivillighedswcentret
Beløb: 205000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorhold, printer, pc mv
Beløb: 30000
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje incl. lys og varme kr, 40000
Beløb: 30000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: afholdelse af sociale aktiviteter for frivillige
Beløb: 30000
Udgift: Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Uddannelse og supervision af frivillige
Beløb: 50000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Foredrag for pårørende
Beløb: 15000
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Projektledelse for hele projektet, regnskab og revision
Beløb: 30.000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Etablering af selvhjælpgrupper for psykisk sårbare
Beløb: 25000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Refusion af kørselsudgifter til frivillige og centerleder - 30000 km
af kr. 2,02
Beløb: 60600

Ansøgt tilskud 2018

SIND Lokalafdeling ved lokalformand Jens Ibsen

14000
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Ansættelse af centerleder for informations- og frivillighedscenter
Beløb: 205000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto, kontorhold, printer, pc. mv.v
Beløb: 30000
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje incl. lys og varme kr. 40000
Beløb: 30000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: afholdelse af sociale aktiviteter for frivillige
Beløb: 30000
Udgift: Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Uddannelse og supervision af frivillige
Beløb: 50000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Foredrag for pårørende
Beløb: 15000
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Projektledelse for hele projektet, regnskab og revision
Beløb: 30000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Etablering af selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare
Beløb: 25.000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: refusion af kørselsudgifter til frivillige og centerleder - 30000 km
af kr. 2,02
Beløb: 60600

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

55.000

§ 18 indstilling 2016

50.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 50.000 kr. til aktiviteter til målgruppen

SIND Lokalafdeling ved lokalformand Jens Ibsen
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SIND-nettet i Aalborg v/lokalformand
Jens Ibsen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 12-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-140
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

SIND-nettet i Aalborg v/lokalformand Jens Ibsen

Foreningens postnr.

9210

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

SIND-nettet er en frivillig besøgsordning under Landsforeningen SINDs
lokalforening i Aalborg.
Besøgsordningen er til gavn for psykisk syge og sårbare mennesker. Det er
Landsforeningen SINDs formål at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og
deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og tolerance.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Obligatorisk undervisning i psykiske sygdomme m.v. på et 4 timers
introduktionskursus. Supervision 6 gange årligt. Regelmæssige møder med fagligt
indhold og socialt fællesskab.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sindslidende

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Sind-nettet har været etableret i Aalborg Kommune siden 1994 Vi tilbyder at psykisk
syge og sårbare borgere får besøg af en frivillig medarbejder, som ved
regelmæssige besøg i borgerens eget hjem, kan forebygge ensomhed og isolation.
Den frivillige medarbejder er recovery orienteret med det formål, at inspirere
brugeren til aktiviteter udenfor hjemmet og på den måde bedre den mental sundhed.
Den frivillige kan tilbyde gåture, besøg på museer, væresteder og andre aktiviteter
som borgeren sædvanligvis er usikre på. Vi har pt. 12 velfungerende kontakter
mellem frivillige og sindslidende borgere i Aalborg kommune. De fleste af
kontakterne har været etablerede over en årrække. Brugerne af ordningen giver
udtryk for at de er meget glade for deres frivillige og ønsker at fortsætte kontakten

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

SIND-nettet i Aalborg v/lokalformand Jens Ibsen
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Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Der søges om tilskud til de nye frivillige medarbejderes 6 timers introduktionskursus
med bl. a. undervisning i psykiske sygdomme, undervisningen sikrer at de frivillige
er velorienterede om det at være besøgsven hos psykisk sårbare mennesker. Der er
tvungen supervision 6 gange årligt. Ligeledes er det af stor betydning for de frivillige,
at de er en del af en gruppe, hvorfor der holdes regelmæssige møder med fagligt
indhold og socialt fællesskab, der søges derfor tilskud til afholdelse af 4 - 6 møder
om året.
Der ansøges om midler til transport og telefongodtgørelse.
Den lønnede lokalkoordinator har det daglige ansvar for koordinering og
undervisning af de frivillige, informationsmøder, besøg hos brugerne samt
deltagelse i møder med lokalkoordinatorer fra andre kommuner, som sikrer at
ordningen fungerer efter ensartede regler og giver koordinator mulighed for kollegial
supervision. Desuden har koordinator ansvar for regnskabsbilag, annoncering og
udvikling af besøgsordningen.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ukendt

Hvad er formålet med formuen?

Vides ikke

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

140.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Kontor/telefon 2200 Annoncering og infomaterialer 7200
Regnskab og revision 7200 Koordinator 4 time/ugtl. A´ 250kr 52000
Lokalkoordinatormøde 3-4 x 5400
Beløb: 74000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport frivillige laveste takst 2.05/km kr. 28000
Transport koordinator kr. 3500
Beløb: 31500
Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Supervision 6 gange årlig kr. 16500
Beløb: 16500
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Erfamøder, socialt samvær i frivilliggruppen kr.18000
Beløb: 18000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

115.000

§ 18 indstilling 2016

34.500

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 34.500 kr. til aktiviteter for målgruppen

SIND-nettet i Aalborg v/lokalformand Jens Ibsen
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Skalborg Borgerhjælp
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-103
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Skalborg Borgerhjælp

Foreningens postnr.

9200

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At yde hjælp til ældre medborgere i lokalområdet til ting, somden offentlige
ældreservice ikke dækker i henhold til gældende love.
At hjælpe med småproblemer, hjælpe med transport, følgeskab,hjælp til indkøb
også for kørestolbrugere, og besøgsvenner

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Afholder orienterings møde, Det er gratis at være medlem og bruger, idet brugernes
taknemlighed er løn i sig selv for alt frivillig arbejde.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Socialt samvær, indkøb af dagligvarer hver 14. dag med hjælp efter behov, varerne
leveret på køkkenbordet, udflugt med stor handicapbus.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Foreningen søger hver år at arrangere en udflugt for brugere og hjælpere i nær
området med et mål hvor der kan serveres kaffe og samtidig har en historie
(oplevelse). Af hensyn til brugerne kan turen maksimum være på 4 timer. Antal
deltager, afhænger antal af kørestole, 30 - 35 personer.
Da turen er for brugere og hjælpere opkræves der kun et mindre beløb til delvis
dækning af udgiften til kaffe.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Vi har ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Skalborg Borgerhjælp
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Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

8000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Beløb: 2000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Udflugt for brugere og hjælpere
Beløb: 5000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sammenkomster for brugere og hjælpere (julemøde,
forårsmøde) med underholdning
Beløb: 1000

Ansøgt tilskud 2017

8000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Beløb: 2000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Udflugt for brugere og hjælpere
Beløb: 5000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sammenkomster for brugere og hjælpere (julemøde,
forårsmøde) med underholdning
Beløb: 1000

Ansøgt tilskud 2018

8000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Beløb: 2000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Udflugt for brugere og hjælpere
Beløb: 5000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sammenkomster for brugere og hjælpere (julemøde,
forårsmøde) med underholdning
Beløb: 1000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

6.000

§ 18 indstilling 2016

6.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 6.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Skalborg Borgerhjælp

Side 303 af 396

Smerteforeningen af 1994
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 19-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-6
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Smerteforeningen af 1994

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

smerteforeningen er en forening, som henvender sig til personer med kroniske
smerter.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Deler programmer ud, og har dem til at ligge forskellige sted læger og på sygehuse

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Der er ikke nogen specifikke målgruppe af sygdom.

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

glæde ved et social samvær med andre. Viden omkring foredragsholderne.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi vil på udflugt til Skagen, så vi søger om tilskud til bussen.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

1000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

1000

Hvad er formålet med formuen?

ikke formue, men en kassebeholdning

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Vi har ikke mange penge så vi søger om et tilskud til at leje en bus for

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

5000

Smerteforeningen af 1994

Side 304 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: vi vil gerne på udflugt til Skagen, og har ikke råd til at leje en
bus.
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2017

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: vil gerne have at der kommer folk udefra og fortæller om noget,
det er svært at finde nogen der vil gøre det gratis
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2018

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: en udflugt med en lejet bus
Beløb: 5000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Smerteforeningen af 1994

Side 305 af 396

Sofie Klubben (Plejehjemmet
Sofiegården, Aalborg)
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 28-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-32
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Sofie Klubben (Plejehjemmet Sofiegården, Aalborg)

Foreningens postnr.

9480

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At lave aktiviteter for beboere på Plejehjemmet Sofiegården, Aalborg samt ældre fra
området. I øjeblikket afvikles bankospil hver 2. mandag og hver onsdag er der
kortspil. Vi skal i november afholde julefrokost og til foråret har vi planlagt en bustur
for de ældre.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Mund til mund metoden og opslag på Plejehjemmet og i Sofie Tidende.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

socialt samvær, hygge og oplevelser

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Julefrokost november 2015 og Bustur til foråret formentlig til Hedelund i Brønderslev

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

9.879

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Den skal bruges på de aktiviteter som vi ansøger til.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

Sofie Klubben (Plejehjemmet Sofiegården, Aalborg)

Side 306 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Delvis dækning af julefrokost og bustur
Beløb: 2000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Delvis dækning af udgifter til bustur og julefrokost
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: delvis dækning af bustur og julefrokost
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: delvis dækning af julefrokost og bustur
Beløb: 2000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Sofie Klubben (Plejehjemmet Sofiegården, Aalborg)

Side 307 af 396

Stae Vester Hassing Efterløns og
Pensionistforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 04-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-58
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Stae Vester Hassing Efterløns og Pensionistforening

Foreningens postnr.

9310

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at yde jælp msåde ældre kanhave det hyggeligt og jkomme
ud til billige arrangementer´. Vi holder hyggeeftermiddag hver 14 dag med
forskellige arrangementer som foredrag, ture, modeopvisning, banko og sang og
musik.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi prøver at afholde nye aktiviteter for at prøve at tiltrække de "yngre" seniorer

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De møder andre mennesker og derved udbygger / vedligeholder deres netværk.
Enlige seniorer får et afbræk i deres dagligdag ved at møde andre mennesker.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

De ansøgte midler skal anvendes til bustransport i forbindelse med en planlagt tur i
foråret 2016.
Turen vil indeholde et besøg på en historisk / kulturhistorisk sted således at
deltagerne kan udbygge deres viden om lokal samfundet.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

29.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At have en buffer til at bruge til forskellige aktiviteter

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Stae Vester Hassing Efterløns og Pensionistforening

Side 308 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

10000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Tilskud til bustransport i forbindelse med udfluft for de ældre i
Vester Hassing
Beløb: 10000

Ansøgt tilskud 2017

10000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter i forbindelse med bustransport i forbindelse med udflugt
for de ældre borgere i Vester Hassing / Stae
Beløb: 10000

Ansøgt tilskud 2018

10000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Bustransport i forbindelse med udflugt for de ældre i Stae og
Vester Hassing
Beløb: 10000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Stae Vester Hassing Efterløns og Pensionistforening

Side 309 af 396

Storvorde-Sejlflod Seniorklub
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 28-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-34
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Storvorde-Sejlflod Seniorklub

Foreningens postnr.

9280

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at lave arrangementer der samler pensionisterne, som
derved skaber venskaber og får gode oplevelser samme, dels ved arrangementer
på Sejlflod Hotel og på udflugter og rejser.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Laver nye spændende aktiviteter.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Gode venskaber og sammenhold.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Generalforsamling, foredrag, bankospil, endagstur, rejser, løvfaldsfest og
julefrokost. Alt sammen til stor glæde for foreningen medlemmer.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

50.452

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforenig

Hvad er formålet med formuen?

de 15.273,- kr står på en jubilæumskonto.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Storvorde-Sejlflod Seniorklub

43.750

Side 310 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Budget 2016
Januar generalforsamling
6000
februar banko
3500
Marts,april, sept, nov
foredrag
12000
maj endagstur
30000
oktober løvfalds fest
15000
december
17000
83500
Beløb: 43750,00

Ansøgt tilskud 2017
Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: søger næste åt
Beløb: ?

Ansøgt tilskud 2018
Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: søger først om om et år
Beløb: ?

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Storvorde-Sejlflod Seniorklub

Side 311 af 396

Strikkekluppen Toftegaard Center
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 29-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-39
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Strikkekluppen Toftegaard Center

Foreningens postnr.

9381

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Købe Garn til strikkede Tæpper til Hvide Rusland

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi hygger og der kan snakkes om alt som brugerne måtte have behov for at tale om

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

værdig trængende i Hvide Rusland

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Vi hygger os og tiden går med noget fornuftigt

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

vi strikker Tæpper og Trøjer til trængende i Hvide Rusland

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

vi har ingen penge

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Strikkekluppen Toftegaard Center

2000

Side 312 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Garn indkøb til at strikke Tæpper
Beløb: 2000,00

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Garn til at strikke Tæpper til hviderusland
Beløb: 2000,00

Ansøgt tilskud 2018

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: garnindkøb til strikkede Tæpper til Hviderusland
Beløb: 2000.00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde i Aaalborg Kommune, men derimod værdigt trængende i
Hvide Rusland.

Strikkekluppen Toftegaard Center

Side 313 af 396

Støtteforening for Byggelegepladsen
Grønærteby
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 04-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-61
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Støtteforening for Byggelegepladsen Grønærteby

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At udføre frivilligt socialt arbejde for alle børn og unge i aldersgruppen 07-17 år.
Grønærteby har p.t. 180 medlemmer - medlemsskab gælder fra 1.1.-31.12.
At medvirke og støtte driften af Grønærteby, herunder udformning af regler for alle
børn og unge, som benytter Grønærteby.
At sikre aktiviteter for alle børnene.
At varetage tilsyn.
Det er frivilligt arbejde, der udføres af lyst og med interesse for byggelegepladsens
eksistens, og ikke med henblik på økonomisk fordel.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

sørge for, at tilbudene er attraktive og interessante for børn og øvrige medlemmer.
Skabe miljø - hvor alle kan få glæde af pladsen samt brug af øvrige faciliteter,
såsom værksted og fælleshuset.
Grønærtebys dyrehold skaber liv på pladsen. Hoppepuden er attraktiv for alle
grupper.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Målet er at skabe et fælles socialt fundament, hvor venskaber kan dannes og
udvikles - med børn på tværs af alle samfundslag.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

I vinterhalvåret er der julesammenkomst,, hvor diverse materiale skal stilles til
rådighed til fremstilling af julepynt og dekorationer samt juleposer til alle børnene.
Fastelavnsfest med tøndeslagning og fastelavnsboller til alle.
Sct. Hans aften med bål, båltale - hvor der altid er stor tilslutning.
Sommerarrangement med udflugt til Fårup sommerland med bus.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

154.413

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening

Støtteforening for Byggelegepladsen Grønærteby

Side 314 af 396

Hvad er formålet med formuen?

at bevare Grønærteby, vedligeholde bygninger, foder til dyrene, forsikringer,revision,
telefon, renovation, el-afgift, værktøj, skadedyrsbekæmpelse, gennemgribende
fornyelse af elinstallationerne på pladsen.
Renovering/nyetablering af Grønærteby legeplads,
El-renoveringen beløber sig til ca. 20.000 kr.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

20.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: drift og vedligehold af Grønærteby samt oprydning og
bortskaffelse af gl. huse, stativer m.v..
renovering af elsystemet efter gældende sikkerhedsmæssige krav.
renovering af legepladsen efter sikkerhedsmæssige krav
Beløb: 20.000 kr.

Ansøgt tilskud 2017

15.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: drift og vedligehold - renovering af legepladsen, som strækker
sig over flere år - efter gældende lovmæssige krav
Beløb: 15.000 kr.

Ansøgt tilskud 2018

15.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: drift og vedligehold af hele Grønærteby samt nyetablering af
legeplads, som opfylde gældende sikkerhedskrav
Beløb: 15.000 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

10.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 10.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Støtteforening for Byggelegepladsen Grønærteby

Side 315 af 396

Støtteforening for Lungeforeningen
Aalborg Afdeling
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-101
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Støtteforening for Lungeforeningen Aalborg Afdeling

Foreningens postnr.

9541

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er på almennyttigt grundlag
•At hjælpe enkeltpersoner med lunge- og luftvejssygdomme, samt oplysning i
lokalområdet om KOL og hvad der kan gøres for at hjælpe.
•At sammenslutte alle lungehandicappede for herigennem at fremme deres
interesser
• At øge den folkelige støtte til arbejdet for de lungehandicappede og forebyggelsen af lungesygdomme.
• Effektiv og betryggende efterforsorg for og bistand til de lungehandicappede,
• Idet der udføres et målbevidst oplysningsarbejde i medicinske og sociale
spørgsmål
• Oplysning som har til formål at forebygge fremkomsten af lungesygdomme
• Indretning og drift af formålstjenlige rekreationshjem samt familieferiehuse, evt. i
samarbejde med myndighederne og organisationer, der varetager de
lungehandicappedes interesser
• Omskoling og optræning af de lungehandicappede
• Bedre bolig-, miljø- og arbejdsvilkår
•At søge midler til den daglige drift ved. §18,Fonde, lokale virksomheder osv

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi er med på forårs messe i Aalborghallen hvert år.
Er med ude på lungedagen i Aalborg hvert år, laver pusteprøver.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Komme ud blandt andre der også har KOl og ikke har kræfter til at gøre så meget
selv

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

1. kursus for folk med KOL og deres pårørende en uge på Rehabiliteringscenter i
Glamsbjerg (PÅ FYN)
2 og 3. Weekend ophold samme sted fredag til søndag.

Formue og ansøgt beløb
Støtteforening for Lungeforeningen Aalborg Afdeling

Side 316 af 396

Hvad er foreningens disponible formue?

90.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening"

Hvad er formålet med formuen?

At holde vore vores feriehuse i så god en stand at de lungesyge kan hav en billig
ferie, og støtte med penge til ovenstående ansøgning, hvis vi ikke får søgt nok
penge.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Støtteforeningen for lungeforeningen Aalborg Afdeling

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

40.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Aktivitet, Kompetenceudvikling for
frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Vi vil gerne have sådan vi hvert år kan sende folk med kol og
deres pårørende på kursus 2-3-4 gange Støtteforeningen og egenbetaling skal også
hjælpe med penge til det hele
Beløb: 40.000,00

Ansøgt tilskud 2017

40.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Aktivitet, Kompetenceudvikling af
frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Vi vil gerne have sådan vi hvert år kan sende folk med kol og
deres pårørende på kursus 2-3-4 gange Støtteforeningen og egenbetaling skal også
hjælpe med penge til det hele
Beløb: 40.000,00

Ansøgt tilskud 2018

40,000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag, Rådgivning/ vejledning, Aktivitet, Kompetenceudvikling af
frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Vi vil gerne have sådan vi hvert år kan sende folk med kol og
deres pårørende på kursus 2-3-4 gange
Støtteforeningen og egenbetaling skal også hjælpe med penge til det hele
Beløb: 40.000,00

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen i Aalborg Kommune.
Der henvises herudover til rehabiliteringstilbud målrettet KOL på Sundhedscenter
Aalborg og i Sundhed i Bevægelse

Støtteforening for Lungeforeningen Aalborg Afdeling

Side 317 af 396

Støtteforeningen for beboere på
Syrenbakken
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 27-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-28
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Støtteforeningen for beboere på Syrenbakken

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At afholde 3-5 arrangementer årligt, f.eks "Julefrokost på Syrenbakken"
"Nytårs Galla", Fastelavnsfest, Grillfest/Sct. Hans aften, "Søndags Matine"

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Laver gode arrangementer for beboerne, deres pårørende, venner og ledsagere.
Ved vores generalforsamling, der holdes sammen med vores julefrokost, opfordres
der til medlemsskab, idet vores arrangementer normalt koster mindre for deltagelse,
såfremt man er medlem af foreningen.
Det årlige medlemsbevis koster 100 kr. pr. medlem.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Hyggeligt samvær med hinanden, familie/personale imellem - giver en tiltrængt
adspredelse i en svær hverdag.
Tilbagemeldinger fra beboerne, deres pårørende, samt personale på Syrenbakken
er, at det var en dejlig, sjov og hyggelig oplevelse, med en stor tak til foreningens
bestyrelse og hjælpere for et flot arbejde.
Specielt skal nævnes, at beboerne tager det meget seriøst ved det årlige "Nytårs
Galle", hvor alle er klædt i pænt tøj og alle ser frem til turen ad den "røde løber" for
at hilse på Dronning (Lene) og Prinsgemal, som er placeret på "tronstole" for enden
af salen.
Se evt. vores hjemmeside www.st-syrenbakken.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Støtteforeningen for beboere på Syrenbakken

Side 318 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Leje af diskotek i.f.m "Søndags Martine", samt meget stort opsat lyssjov.
Det hele giver en korrekt oplevelse af et "normalt" diskotek.
Gratis arrangementer som "Nytårs Galla", Fastelavnsfest, "Søndags Martine".
Pakker til "pakkespil" ved juleforkosten. Extern underholdning m.m.
Da foreningens bestyrelse er enige om, at personale på Syrenbakken, der ledsager
beboere i deres arbejdstid, deltager GRATIS (mad, drikke m.m.).
Normalt er der tale om 1-2 personer fra 8 bo enheder = ca. 16 personer GRATIS.
Administration: Betaling for vores hjemmeside (4x218 kr.) årligt, samt udarbejdelse
af diverse opslag til vores arrangementer, medlemsbeviser, billetter.
Kontingent fra medlemmerne, medlemmernes egenbetaling, samt tilskud fra Aalborg
Kommune gør det muligt, at vi kan få økonomien til at hænge sammen, gøre
arrangementerne så billige som muligt for beboerne, og være i stand til at lave gratis
arrangementer, som tillige beskrevet.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

5.893

Hvad er landsforeningens disponible formue?

"Foreningenm har ingen landsforening"

Hvad er formålet med formuen?

Beløb der skal bruges til at udføre kommende arrangementer som er blevet
gennemført i 2015, der samtidig skal dække gratis deltagelse for personale på
Syrenbakken, der ledsager beboere i deres arbejdstid.
Hertil kommer udgifter til diverse leje af udstyr til arrangementer, samt beløb til
betaling af vores hjemmeside www-st-syrenbakken.dk, samt nødvendige materialet
til medlemsbeviser, billetter og opslag m.m.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

8.200

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Betaling for hjemmesiden www.st-syrenbakken.dk
Betaling for domæn af ovennævnte
Udarbejdelse af diverse opslag vedr. vores arrangementer, medlemsbeviser,
samt biletter til diverse arrangementer.
Leje af diskotek, lyssjov m.m.
Beløb: 4.200,00 kr.
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Da personalet på Syrenbakken, der ledsager beboere i deres
arbejdstid, deltager GRATIS (mad, drikke m.m.) f.eks. julefrokost 2 personale fra 8
bo enheder = 16 x 125 kr. = 2.000 kr.. Det samme for Grillfesten.
Beløb: 4.000,00 klr.

Ansøgt tilskud 2017

8.200

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Betaling for hjemmesiden www.st-syrenbakken.dk Betaling for
domæn af ovennævnte Udarbejdelse af diverse opslag vedr. vores arrangementer,
medlemsbeviser, samt biletter til diverse arrangementer. Leje af diskotek, lyssjov
m.m.
Beløb: 4.200,00 kr.
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Da personalet på Syrenbakken, der ledsager beboere i deres
arbejdstid, deltager GRATIS (mad, drikke m.m.) f.eks. julefrokost 2 personale fra 8
bo enheder = 16 x 125 kr. = 2.000 kr.. Det samme for Grillfesten.
Beløb: 4.000,00 kr.

Ansøgt tilskud 2018

Støtteforeningen for beboere på Syrenbakken

8.200

Side 319 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Betaling for hjemmesiden www.st-syrenbakken.dk Betaling for
domæn af ovennævnte Udarbejdelse af diverse opslag vedr. vores arrangementer,
medlemsbeviser, samt biletter til diverse arrangementer. Leje af diskotek, lyssjov
m.m.
Beløb: 4.200,00 kr.
Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Da personalet på Syrenbakken, der ledsager beboere i deres
arbejdstid, deltager GRATIS (mad, drikke m.m.) f.eks. julefrokost 2 personale fra 8
bo enheder = 16 x 125 kr. = 2.000 kr.. Det samme for Grillfesten.
Beløb: 4.000,00 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Støtteforeningen for beboere på Syrenbakken

Side 320 af 396

Støtteforeningen for
Toftegårdscentret
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 04-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-64
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Støtteforeningen for Toftegårdscentret

Foreningens postnr.

9381

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At skabe socialt samvær, arrangementer og aktiviteter for bruger af
Toftegårdscentret/Toftehaven

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

oplyser om vores aktiviteter og arrangementer via månedsfolder, annoncerer med
generalforsamling, fortæller om medlemsskabet og aktiviteterne

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

socialt samvær og gode oplevelser

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

1-2 udflugter om året med liftbus

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

16.798

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At arrangere busture, banko, julestue og sangarrangementer mm.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Sulsted Ajstrup sogns spare og lånekasse

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

1000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

?

Støtteforeningen for Toftegårdscentret

Side 321 af 396

Ansøgt tilskud 2016

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Tilskud til 1-2 liftbusser pr år á ca kr. 7000,00
Beløb: 14000,00

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: 1- 2 liftbusser à ca kr 7000,00
Beløb: 14000,00

Ansøgt tilskud 2018

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: 1- 2 liftbusser á ca kr 7000,00
Beløb: 14000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Støtteforeningen for Toftegårdscentret

Side 322 af 396

Støtteforeningen Kamillus-Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 05-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-69
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Støtteforeningen Kamillus-Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At organisere og koordinere det frivillige arbejde tilknyttet KamillianerGaardens
Hospice for derigennem at yde medmenneskelig omsorg til uhelbredeligt syge og
døende mennesker samt deres pårørende - i samarbejde med KamillianerGaardens
Hospice og De Palliative Team i Region Nordjylland.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vedr. fastholdelse: udsender medlemsbladet "Kamillus Nyt" 2 gange om året.
Afholder offentlige arrangementer- bl.a. Sommersang i Hospicehaven - årlig
begivenhed samt ´årlig generalforsamling.
Vedr. tiltrækning af nye: afholder informationsmøde 2 gange årligt for
interesserede, der har rettet henvendelse, og som står på venteliste for at blive
frivillig. Her får de grundig viden om de opgaver på hospice, som varetages af de
frivillige.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Borgere med livstruende sygdomme og døende samt deres pårørende

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De frivilliges aktiviteter på hospice understøtter kommunes målsætning om at gøre
Aalborg Kommune til et bedre sted at leve i - samt dø i. Man kommer ikke kun på
hospice for at dø, men for at leve livet indtil man dør.
De frivillige skaber hygge, tryghed og hjemlig atmosfære på hospice og bestræber
sig på at skabe små stjernestunder for patienter og pårørende ved livets afslutning.
En gruppe frivillige tilbyder at våge hos urolige og angste patienter, så de ikke er
alene på stuen.
Efter henvisning fra det palliative team kan frivillige tilbyde at være besøgsven for
alvorligt syge og døende borgere i eget hjem eller på Aalborg Kommunes plejehjem.
Frivillige har også et tilbud til efterlevende: de kan komme i en Café for efterlevende,
der ar åben 2 gange om måneden.
De frivillige udfører mange forskellige praktiske opgaver i huset - bl.a. værtsfunktion
ved måltider samt passer haven og husets mange grønne planter.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Støtteforeningen Kamillus-Aalborg

Side 323 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Hovedparten af de ansøgte midler er til kompetenceudvikling - både
efteruddannelse af de erfarne frivillige samt introduktion og uddannelse af nye
frivillige. De skal alle rustes til at være i det svære, rumme og håndtere patienter og
pårørendes situation ved livets afslutning og yde omsorg ud fra husets
værdigrundlag: hospicefilosofien.
14.000 kr. søges til deltagelse i fællesseminar 2. april 2016. Forventet antal
deltagere: 40 frivillige.
2.400 kr. søges til studietur for 10 nye frivillige til Hospice Limfjorden i Skive som led
i deres introduktion/ "grunduddannelse" som hospice-frivillig.
10.000 kr. søges til temadag i efteråret 2016 for de ca. 60 frivillige, som er tilknyttet
hospice.
3.500 kr. søges til opstart af nyt tilbud til pårørende til indlagte patienter: en
Tirsdagscafé med 2 frivillige som værter. Her kan pårørende mødes og "lufte
ventilen" sammen med andre i samme situation - et frirum og en pause.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

456.379

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Finansiering af foreningens almindelige driftsudgifter til bl.a. løn til frivilligkoordinator
( 20 timer om ugen) husleje, kontorhold, kørselsgodtgørelse til de frivillige
besøgsvenner og diverse aktivitetsudgifter.
Foreningens arbejde hviler udelukkende på kontingenter, gaver og pengedonationer
- samt §118- midler fra Aalborg Kommunes Frivilligpulje.
Ekstraordinær opsparing til etablering og husleje i kommende nyt hospice (forventes
2018)

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Uddannelsespuljen under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Forhold

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

45.700

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

Afslag modtaget 15. oktober 2015

Ansøgt tilskud 2016

29.930

Støtteforeningen Kamillus-Aalborg

Side 324 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Deltagelse af 40 frivillige fra Kamillus Aalborg til heldags seminar
den 2. april 2016 for Region Nordjyllands frivillige fra de 5 Kamillus-Støtteforeninger
i regionen - alt ca. 130.
Det samlede budget for dagen - som har temaet: "Tæt på døden - tæt på livet" er
følgende:
* Honorar og transport til underviser Rita Nielsen : 09.500 kr.
* ophold og forplejning for 130 deltagere
: 32.500 kr.
* Leje af Sognegården i Brønderslev
: 01.000 kr.
* praktisk hjælp
: 02.000 kr.
* kopiering af invitationer og program
: 00.200 kr.
* optræden af lokalt kor
: 00.500 kr.
I alt
: 45.700 kr.
Pris pr. deltager
ca. : 00.350 kr.
Andel fra Kamillus Aalborg ved 40 deltagere
Beløb: 14.000 kr.

: 14.000 kr.

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Studietur til Hospice Limfjorden i Skive for 10 nye frivillige som
led i deres "uddannelse" som frivillig på KamillianerGaardens Hospice
Betaling for frokost og kaffe på Hospice Limfjorden
transport i 3 private biler (600 km af 2,05 kr .)
Gave til værterne ( ingen honorar)
I alt
Beløb: 2.430 kr.

: 1.000 kr.
: 1.230 kr.
: 0.200 kr.
: 2.430 kr.

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Temadag i efteråret 2016 for alle frivillige på
KamillianerGaardens Hospice
Tema:" Magt og afmagt" v/ diakon og supervisor Conny Hjelm
Budget:
Forplejning til 60 deltagere af 50 kr. (sandwich, kaffe og kage) : 3.000 kr.
Undervisningshonorar incl. transport
: 7.000 kr.
I alt
: 10.000 kr.
Beløb: 10.000 kr.
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Etableringsudgifter i forbindelse med nyt tilbud til pårørende til
indlagte patienter: "Tirsdagsbaren" - med forventet start i første kvartal 2016:
Tilbuddet skal være et pusterum for pårørende, hvor de har mulighed for at mødes
med andre pårørende og snakke om det, der fylder i den svære situation. 2 frivillige
ad gangen er værter. Tilbuddet er åbent hver tirsdag fra kl. 16-17.30
Der ansøges om følgende:
* småinventar, service, duge, lysestager, vaser o.l.
* udarbejdelse og kopiering af pjece om tilbuddet
I alt
Beløb: 3.500 kr.

: 3.000 kr.
: 0.500 kr.
: 3.500 kr.

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

19.000

§ 18 indstilling 2016

15.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 15.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Støtteforeningen Kamillus-Aalborg

Side 325 af 396

Støtteforeningen Kastanjegaardens
Venner
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 11-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-122
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Støtteforeningen Kastanjegaardens Venner

Foreningens postnr.

9200

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Støtte til sociale aktiviteter for beboere omkring Kastanjegaarden og fra Frejlev by

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

fra mund til mund og der er en god ånd i foreningen

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Socialt sammenhold, store og små udflugter, foredrag og underholdning

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

samvær, livsglæde og mødes til forskellige aktiviteter i løbet af ugen og hygge
formiddagskaffe hver fredag

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

5200

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

det samme formål hvert år

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Søster Kathingas mindefond aalborg, Frejlev menighedsråd og Sønderholm
menighedsråd

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

0

Støtteforeningen Kastanjegaardens Venner

Side 326 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

4500

Ansøgt tilskud 2016

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Alt hvad vi får ind går til Kastanjegaarden , bortset fra 200 kr. til
medlemskort
Beløb: 5.000

Ansøgt tilskud 2017

5000

Ansøgt tilskud 2018

5000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

4.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 4.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Støtteforeningen Kastanjegaardens Venner

Side 327 af 396

Støtteforeningen Aagades passage
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 21-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-12
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Støtteforeningen Aagades passage

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At holde aktiviteter for ældre.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

holde aktiviteter der interesserer og tiltrækker de ældre, så de får mulighed for at få
et socialt netværk .

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De bliver holdt i gang med forskellige aktiviteter, får omgang med andre ældre og
mulighed for at få et socialt netværk.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Husleje og parkeringsafgifter.
Plus støtte til aktiviteterne
gymnastik, foredrag, film, bankospil, årstids fester og udflugter.
Porto kontorartikler m.m

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

50.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Udgifter til ikke støttet husleje, foredrag , undeholdning , udflugter, fester og
uforudsette udgifter.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Støtteforeningen Aagades passage

Side 328 af 396

Ansøgt tilskud 2016

15.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Trykning af programmer plus kopier og farvepatroner
Beløb: 500
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje af Aagades Passages festlokale
Beløb: 9450
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Parkeringafgifter
Beløb: 1250
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Forskellige former for foredrag.
Beløb: 5000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: da det ikke er muligt at få øvrige udgifter frem for 2016 tillader
jeg mig her at tilføje:
Udflugter , gymnastik årtidsfester
Beløb: 10.000

Ansøgt tilskud 2017

15.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Huleje af Aagades Passages festlokale
Beløb: 9450
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Trykning af programmer, kopier og farvepatroner
Beløb: 500
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: pakeringsafgifter
Beløb: 1250
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Forskellige former for foredrag og film
Beløb: 5000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: udflugter, gymnastik ,årtidsfester
Beløb: 10.000

Ansøgt tilskud 2018

15.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje Aagades Passages festlokale
Beløb: 9450
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Parkeringsafgift
Beløb: 1250
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Trykning af programmer kopier og farvepatroner
Beløb: 500
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Forskellige former for foredrag og film
Beløb: 5000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: da det ikke er muligt at få øvrige udgifter frem for 2018 tillader
jeg mig at skrive dem her.
Udflugter, gymnastik, og årtidsfester
Beløb: 10.000

Intern evaluering

Støtteforeningen Aagades passage

Side 329 af 396

§ 18 bevilling 2015

4.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Støtteforeningen Aagades passage

Side 330 af 396

Sulsted-Ajstrup Efterløns og
Pensionistforeningp
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 08-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-90
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Sulsted-Ajstrup Efterløns og Pensionistforeningp

Foreningens postnr.

9382

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At samle ældre til social samvær så som banko, fester og udflugter

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Laver nogle gode arrangermmenter,samle ældre og efterlønner

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

60 plus

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Social samvær,hygge

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Bus til vores årlige udflugter og musik til vores fest!da de to ting er store poster
Bus koster mellem 800kr-1000kr i timen
Musik for en aften 4000kr

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

45.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

"Foreningen har ingen landsforening"

Hvad er formålet med formuen?

Til gavn for vores medlemmer ,så egen betaling ikke bliver for høj

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

Sulsted-Ajstrup Efterløns og Pensionistforeningp

Side 331 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

12.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Udgift til bus til udflugt og musik til fest
Beløb: 12,000kr
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Udgift til bustransport til udflugter
Musik til fest
Beløb: 13.000kr

Ansøgt tilskud 2017

13.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Til bustransport til vores udflugter
Musik til fest
Beløb: 13.000kr

Ansøgt tilskud 2018

14.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Bustransport til udflugter
Musik til fester
Beløb: 14.000kr

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Sulsted-Ajstrup Efterløns og Pensionistforeningp

Side 332 af 396

Svenstrup Seniorer
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 08-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-85
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Svenstrup Seniorer

Foreningens postnr.

9230

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Har til formål gennem samarbejde at udføre et kulturelt og socialt arbejde blandt
medlemmerne ved at afholde møder og arrangere forskellig underholdning.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi forsøger at forny os og være a'jour med tiden.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Får uden tvivl et mere behageligt syn på mange ting.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

At der er midler til at sikre de arrangementer, ture m.v., som alle er nødvendige for
at foreningen kan eksistere. Herved får medlemmerne forhåbentlig lidt mere indhold
i tilværelsen.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

35.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

"Danske Seniorer". Beløbet kendes ikke

Hvad er formålet med formuen?

Som anført under "Aktivitetsbeskrivelsen"

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Svenstrup Seniorer

12.000

Side 333 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje, Kursus/ foredrag, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Lokaleleje, administration m.v.
Beløb: 5.000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Gode foredragsholdere, aktiviteter m.v.
Beløb: 5.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Aktivitetstilskud
Beløb: 2.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Svenstrup Seniorer

Side 334 af 396

Søndagscafé i Storvorde
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-149
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Søndagscafé i Storvorde

Foreningens postnr.

9280

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

-at bringe ældre sammen til underholdning, sang og fællesskab. Vi læggervægt på
at inddrage plejehjemsbeboere i et samvær med forhenværende naboer og
bekendte. Vi holder cafe en gang om måneden i 19 måneder pr.år. Kaffebordet er
vigtig til samtalen, og underholdningen er især sang, musik, rejseoplevelser og
oplevelser før og nu i området.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

arbejdsgruppen "nurses" med sammenkomst 2 x årligt, så alle føler nærværet og
medansvaret.
Vi får jævnligt en ny med ganske enkelt ved at "bede om en hånd" når der skal
ryddes op.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

vi er opmærksomme på "ensomhed"

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

ifølge mange glade tilkendegivelser bagefter: EN GOD EFTERMIDDAG.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

udadrettet kommunikation, "sikkerhedsnet for et kaffebord m. 2 slags brød for 30 kr.
pr. besøg" , af og til en beskeden erkendtlighed til en medvirkende.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

7.147

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Vi har ingen landsfiorening

Hvad er formålet med formuen?

af og til - at sætte os i stand til at kunne tilbyde en lidt større oplevelse.
F.ex.brugte vi i 2014 ca. 4.000 kr. til stort gratis kaffebord i anledning af 10 års
jubilæum

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Menighedsrådene i Storvorde og Sejlflod

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

2 x åben ansøgning

Søndagscafé i Storvorde

Side 335 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

2 x 3.000 kr.

Ansøgt tilskud 2016

2.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: samme områder som anført i ansøgningen
Beløb: 2.000 kr.

Ansøgt tilskud 2017

2.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: som beskrevet for 2016
Beløb: 2.000 kr.

Ansøgt tilskud 2018

2.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: som for 2016
Beløb: 2.000 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Søndagscafé i Storvorde

Side 336 af 396

Sønderholm-Frejlev
Pensionistforening
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 22-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-16
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Sønderholm-Frejlev Pensionistforening

Foreningens postnr.

9200

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At samle pensionister og efterlønsmodtager om aktivitet af oplysende, kulturel og
socialt. Vort medlemstal er dags dato 160 medlemmer

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi får fat i nogle gode foredragsholdere og opsætter plakater for hvert et
foredrag

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Ældre - aktiviteter uden forbindelse med kommunale ældrecentre

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Glæden ved samværet,om foredrag, sammensang, 2 udflugter om året, ½ dags og
en heldagstur rundt om i Danmark og sammenkomster og så l juli måned sammen
med menighedsrådene. Vi har medlemmer der er fyldt 90 år - en enkelt på 100 år.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Foredragsholdere og med busser til udflugter

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

12.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Danske Siniorer.dk

Hvad er formålet med formuen?

Anvendes til aktiviteter, udflugter m.v.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Sønderholm & Frejlev menighedsrådene + Søster Kathingas Mindefond

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

2 x 3.000,00 +1 x 2.500,00 = 8.500,00

Sønderholm-Frejlev Pensionistforening

Side 337 af 396

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

7.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: 5 Foredragsholdere, 2 udflugter: 1 ½ dags & 1 heldagstur
administrationsomkostninger m.v. (Årsbudget er vedlagt)
Beløb: 7.220

Ansøgt tilskud 2017

7.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: 5 foredragsholder og 1 ½ dags- og1 heldagstur
Beløb: 7.000

Ansøgt tilskud 2018

7000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: 5 foredragsholdere1 ½ halvdags- og 1 heldagsudflugt.
(Årsbudget vedlagt)
Beløb: 7.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Sønderholm-Frejlev Pensionistforening

Side 338 af 396

Søvangens Bådklub Nørresundby
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 16-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-3
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Søvangens Bådklub Nørresundby

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At have en klub med unge og gamle med fælles interesse og samvær og
dyrke den fælles interesse vi har som fritids sejling og fiskeri.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

det sker fra mund til mund da vi hele tiden er fuldt buget op og har venteliste.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

alle kan være med i klubben, hvis de har en lille båd, og vil hjælpe til i klubben

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

godt samvær fysisk og hyggelige timer sammen, og ture på fjorden.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

porto kontorartikler m/m og løbende udgifter

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

7000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Klubben har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Vedligeholdelse og af vores båd bro og klubhus m/m

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Søvangens Bådklub Nørresundby

2000

Side 339 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Administration til porto, kontorartikler m/m
Beløb: 2000 kr

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Administration f. eks.. porto, kontorartikler m/m
Beløb: 2000 kr

Ansøgt tilskud 2018

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: administration - porto - kontorartikler, m/m
Beløb: 2000 kr

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

Søvangens Bådklub Nørresundby

Side 340 af 396

tal-sammen.dk
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-156
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

tal-sammen.dk

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningen har som formål at give praktiske redskaber og færdigheder til at arbejde
med og udvikle den gode og trygge kommunikation og konfliktløsning i parforholdet
og derved medvirke til at forebygge skilsmisse og samlivsbrud til gavn for børn og
voksne.
Dette sker via afholdelse af PREP kommunikationskurser for par,
foredragsvirksomhed mm. Derudover tilsigtes det, at foreningens arbejde
efterfølgende faciliterer netværk, hvor det er muligt.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Medlemmer fastholdes ved, at foreningen tilbyder sparring med andre par (frivillige i
foreningen), opfordrer til deltagelse i aktuelle foredrag samt par-arrangementer for at
støtte op om ny læring. Nye medlemmer tiltrækkes via oplysning om foreningens
arbejde, hvor det er muligt bl.a. via netværk med andre foreninger, ved foredrag for
f.eks Mødrehjælpens brugere, Diabetesforeningen mm. Derudover bliver alle
kursister fremadrettet medlem af foreningen.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

tal-sammen.dk

Side 341 af 396

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Tal-sammen. dk ønsker at indtænke sundhedsfremme og forebyggelse i sunde
familierelationer, idet det har afgørende betydning for voksnes trivsel og børns
tryghed. Via det forskningsbaserede og pædagogiske PREP- kursus lærer par at
arbejde konstruktivt med den gode og trygge kommunikation og konfliktløsning i
parforholdet og får derved gode kommunikationsvaner fra starten af deres forhold,
eller får mulighed for at arbejde med eventuelle dårlige kommunikationsmønstre.
Derved kan konfliktniveauet i familierne nedsættes og eventuelle børn vil opleve en
ændret atmosfære i hjemmet. Dette medfører større tryghed, øget selvværdsfølelse
og dermed forøgede sociale kompetencer og indlæringsmuligheder hos det enkelte
barn. Forskning underbygger, at de fleste par kan få konfliktmønstre, hvor det er
klogt at stoppe op og arbejde med disse. I familier med manglende ressourcer
findes der ofte ikke overskud til at gøre dette, hvorfor tal-sammen.dk ønsker at
tilbyde en tryg ramme for disse samtaler. PREP-kurserne er opbygget, så alle
deltagende par får praktiske og brugbare redskaber til håndtering af eget liv, uanset
om det deltagende par som udgangspunkt er socialt belastet / udsat eller ej. Og via
efterfølgende netværk arbejder foreningen på at afhjælpe social isolation for det
enkelte par. En del kommuner benytter sig af PREP-kurserne og har gode erfaringer
dermed.
Som opfølgning på PREP-kurset tilbyder tal-sammen hver deltagende par en
efterfølgende brunchaftale med et frivilligt, ressourcestærkt par fra foreningen. Dette
har til formål at fastholde nye kompetencer samt mulighed for videreudvikling af det
lærte. Derudover opnås, at netværk netop er med til at skabe trivsel og overskud på
den lange bane. Alt dette med det formål at øge trivslen i den enkelte familie til gavn
for både børn og voksne. På den måde kan PREP-kurserne være med til at
forebygge samlivsbrud i den enkelte familie og deraf følgende belastning for de
implicerede og deres nærmeste ved at øge handlekompetencerne i forhold til de
faktorer, der fremmer trivslen i parforholdet og dermed øger den mentale sundhed.
Derudover må dette ses i forhold til de store samfundsøkonomiske konsekvenser,
der kan følge i forhold til nedsat mental sundhed, risiko for sygemeldinger, øget
risiko for kronisk sygdom samt forøgede kommunale udgifter.
Derudover har foreningen et stort ønske om, i 2016 at udvide sit tilbud til at omfatte
de såkaldte KIFF-kurser ( kursus i fælles forældreskab – venligst se dette link:
https://www.familieudvikling.dk/kurser-til-skilte/kursus-i-faelles-foraeldreansvar/ ) .
KIFF-kurserne bruges p.t. i 5 kommuner, da det er et anerkendt kursustilbud
målrettet fraskilte forældre, der er udfordret i kommunikationen eller samarbejdet
omkring fælles barn/børn. Dette med det formål at skabe de bedst mulige rammer
for børnenes opvækst og liv.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskudet skal anvendes til vores nuværende 3 kerneområder: PREP-kurser,
netværksaktivitet samt frivillighed. Dertil kommer et ønske om udvidelse af
aktiviteterne:
PREP-kurser: Vi forventer i 2016 at holde minimum 4 PREP-kurser med
nuværende antal instruktører.
Netværksaktivitet for deltagende par: Efter hvert kursus afholdes PREP-brunch,
hvor hver enkelt deltagende par opfordres til og forventes at mødes med et frivilligt
par, der selv tidligere har gennemgået PREP-kurset og efterfølgende har fået
kompetencer til at facilitere videre proces samt socialt netværk.
Frivillighed: Vi ønsker at afholde 4 årlige trænings- og udviklingssamlinger, hvor
foreningen udvikles og hvor de frivillige trænes og dygtiggøres.
Udvidelse af aktiviteter: Da foreningen siden opstart har haft venteliste til PREPkurserne, søges der om støtte til uddannelse af 2 nye PREP-instruktører, hvorved
foreningen vil kunne afholde flere kurser.
Pga flere henvendelser fra kommune og private, ønsker foreningen snarest muligt at
igangsætte kurser til fraskilte forældre, der er udfordret i kommunikationen og
samarbejdet omkring fælles forældreskab - KIFF-kurser. For at kunne afholde disse
kurser, kræves en instruktøruddannelse i dette, hvorfor der søges om støtte til
uddannelse af 2 instruktører i foråret 2016, hvilket vil være minimumskrav for at
foreningen kan igangsætte disse meget efterspurgte kurser.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

0

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

tal-sammen.dk

Side 342 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

123640

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Mødeaktivitet a 4000 kr
Telefonabonnement, IT og hjemmeside a 3000 kr
PR for foreningen a 6000 kr
Almindelig administration a 2500 kr
Beløb: 15500
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: 6 årlige PREP-kurser a 16 deltagere a 160 kr pr arbejdsbog
samt øvrige kursusmaterialer.
Beløb: 19560
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Da PREP-kurserne samt KIFF-kurserne er forskningsbaserede
og har et fagligt højt niveau, kræves der særlig uddannelse/certificering for at vi må
afholde kurserne.
2 uddannes til PREP-instruktører. Pris: 12.300 kr pr person + 2800 kr til nødvendig
certificering for den ene af instruktørerne. Se https://www.familieudvikling.dk/tilbudtil-fagfolk/uddannelse-prep-leder/
Beløb: 27400
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: 8 x Aalborg-Århus/retur til uddannelse af instruktører = 120 km x
8 x 2,05 kr.
Kørsel til og fra PREP-kurser samt diverse indkøb i Aalborg. Ialt ca 590 km a 2,05 kr
Beløb: 3180
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: 180 deltagere i netværksaktivitet som opfølgning på PREPkurserne samt netværksdannelse med ressourcestærke frivillige a 130 kr
Beløb: 23400
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: 4 årlige trænings- og udviklingssamlinger, hvor de frivillige samt
bestyrelsen mødes og udvikler foreningen og de frivilliges kompetencer via f.eks
oplæg.
Beløbet dækker udgifter til aktiviteten, oplægsholder samt forplejning
Beløb: 12500
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: 2 personer uddannes til KIFF-instruktører = nødvendig
uddannelse for at få lov til at opstarte KIFF-kurserne. Pris: 10.300 kr pr person +
1500 kr til nødvendig certificering for den ene af instruktørerne. Se venligst
https://www.familieudvikling.dk/tilbud-til-fagfolk/uddannelse-kiff-leder/
Beløb: 22100

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

tal-sammen.dk

Side 343 af 396

Time4you
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-159
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Time4you

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningen Time4you er et kreativt fristed for kvinder. Der arbejdes udfra de kristne
værdier, at ethvert menneske er værdifuldt og unikt, og at alle kan bidrage med
noget til et fællesskab.
Igennem kreative aktiviteter støttes, opmuntres

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

hver torsdag har vi et spændende program med kreative aktiviteter af høj kvalitet. 2
gange årligt har vi Brunch med specielt program. I løbet af året har vi besæg af
kreative gæstelærere. Desuden julefest og sommerfest.
Infofolder er tilgængelig. Hjemmeside.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Kvinder i alle aldre fra 16 til 85

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Gennem det kreative arbejde opnåes større selvtillid, glæde og selvstændighed.
Der opbygges netværk på tværs af alder, etnisk baggrund, sprog, religion, handicap
m.m.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskuddet skal hovedsaligt bruges til indkøb af kreative redskaber, idéskabelse og
uddannelse for både frivillige og brugere.
Vi mangler meget bedre belysning via gode luplamper.
Svingmaskine med tilbehør.
2 Ipad
Mulighed for besøg af Gæstelærere.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

4.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Formuen bruges til indkøb af kreativt materialer.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Time4you

Side 344 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

12.674

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag,
Kompetenceudvikling for frivillige, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: 2 Luplamper a 900,00 kr
Svingmaskine 1000,00 kr
Tilbehør 500,00 kr
2 Ipad a 2.684= 5.368 kr
Gæstelærere 2.000 kr
diverse udgifter 2.000,00 kr
Beløb: 12.674

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde.

Time4you

Side 345 af 396

Tirsdagsklubben
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 03-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-55
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Tirsdagsklubben

Foreningens postnr.

9208

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Socialt netværk/samvær for efterlønner og pensionist

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Laver faste arrangementer hver tirsdag og reklamer via papir og hjemmeside

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Efterlønner og pensionister

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Glæde, visdom og fællesskab

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Administration
Foredrag
Ture ud af huset
Musik

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

14 050

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har inge tilknytning til en landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Aktivteter samt 21 års fødselsedag og julefrokost

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016
Tirsdagsklubben

5000
Side 346 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Adminisration 2000
Foredrag 1000
Ture ud af huset 1000
Musik 1000
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2017

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Administration 2000
Foredrag 1000
Ture 1000
Musik 1000
Beløb: 5000

Ansøgt tilskud 2018

5000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Administartion 2000
Foredrag 1000
Ture 1000
Musik 1000
Beløb: 5000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Tirsdagsklubben

Side 347 af 396

Udviklingshæmmedes
LandsForbund (ULF)
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 07-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-79
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

Foreningens postnr.

7100

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At hjælpe andre udviklingshæmmede til at opnå lige muligheder og
selvbestemmelse over egen livssituation

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Afholder møder og kurser rundt i Ålborg Kommune, udsender medlemsblade,
arrangerer ferierejser og besøger bosteder, m.v.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Udviklingshæmmede

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Opkvalificering af eget selvværd og deltagelse i et netværk

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Sendes som separat mail

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Der er ingen

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

Side 348 af 396

Ansøgt tilskud 2016

27.840

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Aktivitet, Kompetenceudvikling for
frivillige, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Budget følger som separat mail
Beløb: 27840

Ansøgt tilskud 2017

27.840

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Aktivitet, Kompetenceudvikling af
frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Se 2016 budget
Beløb: 27840

Ansøgt tilskud 2018

27.840

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Aktivitet, Kompetenceudvikling af
frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Se 2016 budget
Beløb: 27840

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

15.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 15.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

Side 349 af 396

Ulsted Centeråd
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 07-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-81
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ulsted Centeråd

Foreningens postnr.

9370

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Ulsted områdets ældre og handicappede med særlige behov i Ulstedparken og eget
hjem

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

at fortælle om frivilligt arbejde og den glæde det giver at deltage i frivilligt ar i frivilligt
arbejde

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

glæde og godt fælles samvær

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

underholdning og foredrag samt 2 årlige busture

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

72.824

Hvad er landsforeningens disponible formue?

foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

at gøre glæde, fællesskab og gøre et godt input i hverdagen

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Ulsted Centeråd

20.000

Side 350 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: 2 busture og 2 arrangementer
Beløb: 20.000

Ansøgt tilskud 2017

0

Ansøgt tilskud 2018

0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Ulsted Centeråd

Side 351 af 396

Ungdommens Røde Kors Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-154
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ungdommens Røde Kors Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Vi er en selvstændig, som støtter og hjælper
udsatte børn og unge. Vi hjælper unge med
problemer som ensomhed, fattigdom og manglende sociale færdigheder. Dette
gøres blandt andet ved at
arrangere flere forskellige aktiviteter. Blandt
andet børneklubber, lektiecafeer, pigeklubber mv.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Opslag på frivilligjob og introaftner for
interesserede. URK deltager derudover i uddannelseskaravanen og
mangfoldighedsdag, hvor vi begge
steder har mulighed for at fortælle om
Ungdommens Røde Kors og dermed erhverve
nye brugere.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Det forventes at være forskelligt aktiviteterne
imellem, hvilken gavn de kan forventes at få.
Aktivitet: Lykkestedet. Formålet er her at give
de unge oplevelser og sociale netværk.
URK samarbejder med Lykkestedet om at lave aktiviteter for senhjerneskadede.
Aktiviteterne spænder fra bowling og cafebesøg til koncerter, fællesspisning mv.
Aktivitet: Børneklubber. Formålet at skabe et
sted for børn i aldersgruppen 6 til 12 år.
Desuden er der klubber for de lidt ældre unge, mhb. at skabe et socialt fællesskab.
Disse unge
kommer fra socialt belastede boligområder og
kan komme i kontakt med voksne rollemodeller.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Ungdommens Røde Kors Aalborg

Side 352 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Der ansøges penge til flere forskellige aktiviteter, for tilsammen at kunne opfylde
foreningens formål.Tilskuddet skal derfor overordnet bruges til: Workshops, PR,
Kurser og møder, sociale arrangementer,
Lykkestedet, husleje og administration.
Mere detaljeret er det følgende aktiviteter:
Det Lokale udviklings råd (LUR)
LUR’en sikrer driften af URK og dermed alt det administrative med husleje,
ansøgning om midler, økonomi osv fungerer. Derudover har LUR’en til opgave at
støtte alle de aktivitetsansvarlige med spørgsmål og problemstillinger, således at
aktiviteterne fungere bedst muligt.
Lykkestedet
Lykkestedet, er Hjerneskadeforeningens tilbud til senhjerneskadede unge. Her laver
vi aktiviteter for de senhjerneskadede unge, med det formål at give de unge
oplevelser og sociale netværk. Aktiviteterne spænder fra bowling og cafébesøg til
koncerter, fællesspisning og meget andet.
HRgruppen
arbejder med at forbedre vilkårene for frivillige i Ungdommens Røde Kors Aalborg.
Det betyder blandt andet, at gruppen er med til at sikre at frivillige får en god
modtagelse i foreningen, løbende bliver tilbudt kurser og anden
kompetenceudvikling, at der er et godt socialt miljø og aktiviteter for de frivillige og at
aktivitetslederne støttes i deres opgaver.
PRudvalgets
formål er at varetage den interne og eksterne kommunikation. PRudvalget
udarbejder informationsmateriale, planlægge hvervekampagne, skrive og redigere
lokalgruppens nyhedsbrev samt skrive pressemeddelelser. Desuden planlægger
PRudvalget ofte sociale aktiviteter for de frivillige i lokalgruppen

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

99.285

Hvad er landsforeningens disponible formue?

3.800.000.

Hvad er formålet med formuen?

Alle pengene er øremærket til aktiviteterne,
administrative formål og fortsat drift af
Ungdommens Røde Kors Aalborg
Landsforeningen havde ved udgangen af 2014 en Egenkapital på 3,8 mio.kr.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Ungdommens Røde Kors Aalborg

103.000

Side 353 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Husleje - der støttes
undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt være på 75 % af den samlede
husleje, Kursus/ foredrag, Transport - husk at angive laveste kilometertakst,
Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Administration, herunder: Blæk, papir (1000)
Beløb: 1000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Ny aktivitet for flygtninge (10.000 )
Lykkestedet (2.000)
Beløb: 12000
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje (40.000)
El (4.000 )
Beløb: 44000
Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Mødeudgifter b.la. Årsmødet (4.000)
Kursusdeltagelse (1.000)
Beløb: 5000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Transport b.la. til Landsmøde i KBH (3.000)
Beløb: 3000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Øvrige udgifter til IT drift og abonnement (3.000)
HR PR (35.000)
Beløb: 38000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

36.000

§ 18 indstilling 2016

40.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 40.000 kr. til aktiviteter for målgruppen
hvoraf 12.000 øremærket ny aktivitet for flygtninge

Ungdommens Røde Kors Aalborg

Side 354 af 396

V.A.K.Motion-96
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 24-11-2015 (Test)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-178
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

V.A.K.Motion-96

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Udover ugentlig motion, at samle alderspensionister, førtidspensionister og
efterlønnere i forebyggende, netværksdannende og socialt betonede aktiviteter samt
forestå kulturelle arrangementer, der måtte være behov og interesse for.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi udbreder budskabet fra mund til mund om vores klub, som vi betragter som et
rigtig godt netværk for vores medlemmer, og har ikke haft svært ved at "fylde op"
ved frafald (dødsfald) - alle kærer sig om hinanden.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De får ugentlig motion samt socialt samvær

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vore måtter til gulvøvelser trænger til udskiftning, de er ved at være mere eller
mindre hullede, blev indkøbt i 1996. Herudover har vi et lige så gammelt
musikanlæg/cd afspiller som vi i år har fået repareret, det er måske dårlige penge at
kaste efter et så gammel anlæg, vi har ikke midlerne til indkøb af nyt.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

3.330

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Vi har ikke nogen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Det er at hold gang i klubben

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
V.A.K.Motion-96

Side 355 af 396

Ansøgt tilskud 2016

10.400

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vi har et stort ønske om indkøb af nye måtter til gulvøvelser
Beløb: 10.400

Ansøgt tilskud 2017

3.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Tilskud til indkøb af CD afspiller
Beløb: 3000,00

Ansøgt tilskud 2018

5.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Kulturelt arrangement - Midler til klubbens opretholdelse
Beløb: 5000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til foreningens sociale aktiviteter for målgruppen

V.A.K.Motion-96

Side 356 af 396

Vandmotionsklubben for pensionister
i Nibe
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 21-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-13
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Vandmotionsklubben for pensionister i Nibe

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At vedligeholde pensionisters gode form gennem vandgymnastik.
Socialt samvær

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Sørge for der er god stemning, socialt samvær og god motion

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

God motion og socialt samvær

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Betaling af leje af Nibe Svømmebad

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

5.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Betaling af leje til Nibe Svømmebad (10.000,00 kr. årlig)

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Vandmotionsklubben for pensionister i Nibe

Side 357 af 396

Ansøgt tilskud 2016

7.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje til Nibe Svømmebad er 10.000,00 kr. årlig
Beløb: 7.000,00 kr.

Ansøgt tilskud 2017

7.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje til Nibe Svømmebad er 10.000,00 kr. årlig
Beløb: 7.000,00 kr.

Ansøgt tilskud 2018

7.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje til Nibe Svømmebad er 10.000,00 kr. årlig
Beløb: 7.000,00 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til sociale aktiviteter for målgruppen

Vandmotionsklubben for pensionister i Nibe

Side 358 af 396

Ventilen Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-152
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ventilen Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Ventilen Aalborgs formål er:
•at etablere og drive aktiviteter for stille og/eller ensomme unge og støtte dem i at
bryde deres isolation ud fra hjælp til selvhjælps-princippet.
•at skabe opmærksomhed om stille og/eller ensomme unge og andre
ungdomsproblemstillinger gennem debat og informationsaktiviteter.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Ventilen Aalborg sætter fokus på og skaber opmærksomhed om
ungdomsensomhed gennem forskelligt oplysningsarbejde, herunder hvordan
ensomhed kan forebygges og afhjælpes – fx på vores årlige ”Ensomhedsdag”. Her
går alle frivillige på gaden og laver oplysningsarbejde om ungdomsensomhed, for
på den måde at nedbryde det tabu der er om problematikken. Andre eksempler på
medlemsrekruttering kan være events, diverse former for PR-arbejde samt foredrag
og udsendelse af informationsmateriale til relevante fagpersoner, der arbejder med
unge.
NB: De unge ikke behøver være medlem, for at få lov til at komme i mødestedet.
Brugere og medlemmer er derfor ikke det nødvendigvis det samme.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ensomme

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

(Ensomme unge i alderen 15-25 år.)

Ventilen Aalborg

Side 359 af 396

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Ventilen Aalborgs formål er at hjælpe stille og ensomme unge mellem 15-25 år med
at finde en vej ud af ensomheden. Dette bliver primært gjort gennem mødestedet
Ventilen, der er et tilbud for ensomme og socialt isolerede unge. I Ventilen Aalborg
giver vi de ensomme unge muligheden for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke
selvtilliden og opbygge et netværk, og således håber vi at disse unge på længere
sigt bliver i stand til at håndtere deres fremtidige problemer.
Alle aktiviteter i Ventilen Aalborgs mødested fungerer som et socialt øverum, hvor
de unge der kommer, kan tilegne sig sociale kompetencer og opleve at være en del
af et ungdomsfællesskab. Samværet med andre betyder, at de unge efter et stykke
tid oplever større selvtillid og selvværd. Aktiviteterne i mødestedet medvirker til, at
de unge får mulighed for at finde en vej ud af deres ensomhed - og er med til at
modvirke, at de unge senere får problemer med at færdiggøre uddannelser eller
udvikler sig til at være behandlingskrævende.
Formålet med at bruge aktiviteter som metode er, at aktiviteter er et optimalt
redskab til at igangsætte interaktioner mellem mennesker. Det er oftest lettere at
tale sammen, hvis man gør det ’over en aktivitet’. Aktiviteter skaber derfor gode
rammer for at de unge kan udvikle sig, samtidig med at de udvider de unges
kendskab og idéregister for hvordan man kan være sociale sammen med andre.
Ventilen Aalborg fungerer således som et trygt rum for de unge, og skaber grundlag
for at de unge kan øve deres sociale kompetencer, og få skabt nogle af de relationer
de savner i hverdagen.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

41 - 60 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

De ansøgte midler skal anvendes til Ventilen Aalborgs aktiviteter og drift.
Mødestedet er drevet af unge frivillige mellem 18 og 30 år. Alle frivillige uddannes
via Ventilens grundkurser, jævnlig supervision og årlige kompetencedage. Ud over
at afhjælpe ensomhed ved hjælp af konkrete aktiviteter i mødestedet, arbejder
Ventilen Aalborg også for at skabe kendskab til problematikken og nedbryde tabuet
omkring at være ung og ensom. Derfor bruges der også meget energi på div.
informationsaktiviteter, hvilket en del af de ansøgte midler også skal anvendes til.
I Ventilen arbejder vi efter princippet om hjælp-til-selvhjælp og bruger aktiviteter som
en metode til at øve sociale kompetencer. Aktiviteterne planlægges i fællesskab
mellem unge og frivillige og kan fx være spilaftener, fællesspisning og ture i
lokalområdet. Aktiviteterne spænder bredt, - blandt andet har vi i Ventilen Aalborg
tidligere været på en spændende tur til Nordkraft, vi har haft en herlig dag i Fårup
Sommerland, vi har afholdt hyggelige grill- og madaftener, vi har arrangeret
minigolfturnering, været til Tall Ships Races, og afprøvet kræfter med stjernløb.
Aktiviteterne finder derfor både sted i selve mødestedet, eller i form af ture ”ud-afhuset”. For mange af de unge er det simpelthen en stor sejr at kunne deltage på lige
fod i dagligdagsaktiviteter som indkøb, madlavning og oprydning, sammen med
andre unge. Det styrker selvværdet og giver mod på at prøve kræfter med sociale
situationer – også udenfor mødestedet.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

69.678

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ventilen Aalborg er en selvstændig forening, med selvstændig økonomi. Ventilen
Aalborg er medlem af Ventilen Danmark.

Hvad er formålet med formuen?

En del af formuen (omkring 22.000 kr.) er afsat til mødestedets aktiviteter og drift i
resten af 2015. Dele af mødestedets udgifter betales i slutningen af året, herunder
udgifter til informationsmateriale, uddannelse af frivillige samt bogholderi, revision
og regnskab.
Den øvrige formue fungerer som ”buffer” for mødestedet. Hvert år søger vi både
penge fra offentlige og private fonde. Eftersom det ikke er muligt at forudsige om, og
hvor meget, vi får, afsætter vi penge til at sikre at mødestedet kan holde åbent, i
tilfælde af at vi får bevilliget færre penge end håbet. Således behøver mødestedet
ikke holde lukket, indtil vi igen får fundraiset midler. En af vores kerneydelser er
kontinuitet – de unge skal kunne regne med at mødestedet holder åbent, næste
uge, næste måned og næste år.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Ventilen Aalborg har ikke søgt støtte til 2016, men planlægger at søge private fonde
i 2016, derudover forventer vi 4.000 kr. i brugerbetaling fra de unge

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

25.000 kr.

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

0

Ansøgt tilskud 2016

30.000

Ventilen Aalborg

Side 360 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Uddannelse af frivillige, herunder obligatorisk grunduddannelse
Beløb: 5500
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Informationsmateriale, debatarrangementer, annoncering m.v.
Beløb: 3.000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Møder, herunder frivilligmøder og supervision af frivillige
Beløb: 2.000
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Bogføring, revision og regnskab
Beløb: 1500
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje (55 % af den samlede husleje, som er 14.400 kr.)
Beløb: 8.000 (55 % af den samlede husleje, som er 14.400 kr.)
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Aktiviteter for og med ensomme unge
Beløb: 8500
Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Inventar, kontorhold m.v.
Beløb: 1500

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

19.000

§ 18 indstilling 2016

30.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 30.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Ventilen Aalborg

Side 361 af 396

Vestbyens Erindringsværksted
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-111
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Vestbyens Erindringsværksted

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Primært at holde interessen for Aalborg Vestbys historie og minder levende

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Tilbyder foredrag, byvandringer, kulturelle arrangementer og forsk. aktiviteter udfra
foreningens formålsparagraf

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

socialt samvær og glæden ved oplevelser af forsk. kulturel art

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

81 - 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Foredrag, nyanskaffelser af inventar og IT-udstyr

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

43.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Foreningen ønsker en reservebeholdning i tilfælde af faldende medlemstal til dens
fortsatte beståen

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Vestbyens Erindringsværksted

10.000

Side 362 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Kulturhistoriske arrangementer hvor der også betales for en
guide
samt foredrag
Beløb: 10.000
Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: 1.Selve mødelokalet kan trænge til udskiftning af eksisterende
borde og stole.
2. IT-lokalet trænger der til nye arkivreoler.
3. Der ansøges om midler til at male og renovere Foreningshusets lokaler på
Kastetvej 49. Især til køkkenlokale ønskes fornyelse af bl.a. skabe.
Beløb: Hvis der ikke kan skaffes midler til alle 3 punkter, kan det gøres løbende,
men egentlige beløb kendes ikke.

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

5.000

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde.
Derimod vil der blive vurderet på muligheden for at renovere foreningslokalerne.

Vestbyens Erindringsværksted

Side 363 af 396

World Achehnese Association
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 09-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-96
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

World Achehnese Association

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Øget venskabsbaand og også samarbejdet med Aceh mennesker i hele verden til
fordel for Aceh-provinsens folk. Mægling og etablere et samarbejde Acehprovinsens folk med lande i verden og internationale institutioner til at skabe varig
fred og fremskridt i Aceh.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Giver oplysninger med vores hjemmersider, www.waa.aceh.org og ved spændende
arrangement.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Flygtninge/ indvandrere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Børn,unge og familier

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Erfaring, motivation og liveskvalitet

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Forsætter at bliver intergrere i Denmark med forkelling aktiviter i samfund, både
traditionalle eller kultur ( kulturprojekte intergration af især acehnesiske børn, unge
oh familier ).

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

396

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landforening

Hvad er formålet med formuen?

Til aktiviteter i forening

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

World Achehnese Association

Side 364 af 396

Ansøgt tilskud 2016

20.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson, Transport husk at angive laveste kilometertakst, Aktivitet, Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Administration, porto, kontoartikler, mm : 3000,00
Aktiviteter og kompetenceudvikling for frivillige : 7000,00
Kursus/foredrag Aceh sporg, rådgivningen : 6000,00
Transport : 2000,00
Selvhjælpsgrupper/netværksgrupper og kantak person : 2000,00
Beløb: 20.000,00 kr

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

6.000

§ 18 indstilling 2016

6.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 6.000 kr. til aktiviteter for målgruppen bosiddende i Aalborg Kommune

World Achehnese Association

Side 365 af 396

Yngre Aktive Pensionister
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 28-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-31
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Yngre Aktive Pensionister

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at aktivere yngre førtidspensionister ved idræt, socialt
samvær, at udveksle ideer og erfaringer om/vedrørende det sociale system.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Folder i Frivillighuset. Omtale på Aalborg Bibliotekernes hjemmeside.
Nordjyske Stiftstidende.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Handicappede

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Socialt samvær.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

1 - 20 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Fællesudgifter Foreningshus kr. 1000,Kontorhold/tlf
kr. 500,Mødeudgifter
kr. 500,-

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

6.400

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Dispositionsbeløb for kasserer.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

Yngre Aktive Pensionister

2.000

Side 366 af 396

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Fællesudgifter Foreningshus kr. 1000,Kontorhold/tlf
kr. 500,Mødeudgifter
kr. 500,Beløb: 2000,-

Ansøgt tilskud 2017

2.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Fællesudgifter Foreningshus kr. 1000,Kontorhold/tlf
kr. 500,Mødeudgifter
kr. 500,Beløb: 2000,-

Ansøgt tilskud 2018

2.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Fællesudgifter Foreningshus kr. 1000,Kontorhold/tlf
kr. 500,Mødeudgifter
kr. 500,Beløb: 2000,-

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Yngre Aktive Pensionister

Side 367 af 396

Ældre hjælper Ældre, Aalborg
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 04-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-62
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ældre hjælper Ældre, Aalborg

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At mobilisere ressourcestærke ældre til at hjælpe ressourcesvage ældre, som har
brug for hjælp, både praktiske og personlige opgaver. Opgaver, som ikke varetages
af det offentlige.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Fastholde: 1 årlig udflugt + julearrangement (også med brugerne).
Tiltrække: Uddeling af flyers på bl.a. biblioteker. Prøver at være synlig i
offentligheden: broevent, netvært med andre ældreorganisationer, arrangementer i
De frivilliges Hus

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Ensomme

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Afhjælper ensomhed. Handimænd hjælper med praktiske opgaver.
Kørestolsskubbere skaber kontakt mellem plejehjem og kirke. Går ture med ældre,
oftest efter henvendelse fra hjemmeplejen. Hjælper som bisiddere ved kontakten
mellem bruger og det offentlige. Hjælp til computere i hjemmet.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

12.000 kr. til administration (tlf. og internet koster ca. 6.000 kr. årlig).
5.000 kr. til møder og kurser for vore frivillige.
10.000 kr. Refusion af 1 pensionistbusbillet pr. besøg/uge til vore frivillige.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

30.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ikke landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Bestyrelsen betragter formuen som et sikkerhedsnet, så foreningen altid kan
fortsætte ca. 1 år. Formuen formindskes fra år til år. I 2006 var formuen 65.000 kr.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Ældre hjælper Ældre, Aalborg

Side 368 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

27.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: 12.000 kr. til administration
5.000 kr. til kontorhold
10.000 kr. til transportudgifter
Beløb: 27.000 kr.

Ansøgt tilskud 2017

30.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Administration, kontorhold og transportudgifter, som ansøgt for
2016
Beløb: 30.000 kr.

Ansøgt tilskud 2018

35.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Som ansøgt for 2017
Beløb: 35.000 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Ældre hjælper Ældre, Aalborg

Side 369 af 396

Ældre Sagen
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 10-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-107
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ældre Sagen

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Hjælp, omsorg, støtte og nærvær til mennesker, når de har behov. Det sker bl.a. via
det socialhumanitære arbejde. Værktøjer og kompetencer så man kan træffe
hensigtsmæssige og velinformerede valg om bolig, økonomi, arbejdssituation
(rådgivning) Oplevelser, aktiviteter og nærvær (Medlemsaktivitet)

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Annoncer og frivilligsmarked

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Ensomme

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Målgrupperne forventes at få det bedre fysisk, psykisk og socialt

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Administration
Kurser/Foredrag
Rådgivning/Vejledning
Transport, kr. 2,05 pr. km
Netværksgrupper
IT-undervisning og nyanskaffelse af udstyr
Huslejetilskud

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

214.912

Hvad er landsforeningens disponible formue?

40.000.000

Hvad er formålet med formuen?

Udvidet socialt samvær. Besøg af besøgsvenner, frivillige på plejehjem, frivillige i
demenscafeer, demensaflastere, bisiddertjeneste, opkald til ensomme - it-kurser,
slægtsforskning, brug af IPad og IT-rådgivning. Deltagelse i foredrag, udflugter,
kortspil, madlavning, sprogkurser. Motion: krolf, petanque, gymnastik, golf, bowling,
billard, stavgang, afspænding, cykling. Rådgivning om juridiske og sociale forhold.
Arbejde med ensomme i Aalborg Kommune.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Ældre Sagen

Side 370 af 396

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

149.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Husleje - der støttes undtagelsesvis og beløbets størrelse må maksimalt
være på 75 % af den samlede husleje
Udgiftsbeskrivelse: Husleje til vores hus Torvet 5
Beløb: kr. 50.000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Opsøgende decentrale aktiviteter indenfor Aalborg Kommune
Beløb: kr. 50.000
Udgift: Kursus/ foredrag, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Særlige aktiviteter målrettet til mænd incl. foredrag og spisning
Beløb: kr. 24.000
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Arrangementer for vore ca. 250 frivillige
Beløb: kr. 25.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

20.000

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Ældre Sagen

Side 371 af 396

Ældre Sagen Nibe
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 06-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-77
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ældre Sagen Nibe

Foreningens postnr.

9240

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Arbejde for, for at primært ældre mennesker længst muligt kan klare sig selv på
egne betingelser. At bekæmpe ensomhed, bidrage til at opretholde sociale
relationer og bidrage til at den enkelte længst muligt kan være en aktiv del af
samfundet. Bidrage til, at den enkelte længst muligt kan bevare et værdigt liv.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Tilbyder relevant oplysende virksomhed, tilbyder aktiviteter, der både er af social
karakter og som samtidig er sundhedsfremmende (motion), tilbyder støtte vedr.
digitaliseringen (It-Cafe), tilbyder et bredt udvalg af humanitære og kulturelle
aktiviteter og arrangementer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Og ensomme

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Deltagerne får mulighed for at knytte sociale kontakter, og mulighed for på en aktiv
måde at vedligeholde såvel fysisk som psykisk sundhed. Der opnås samtidig en
tryggere hverdag p.g.a. betydelig oplysnings - og vejledningsvirksomhed. Endelig
mulighed for - trods begrænsede økonomiske ressourcer - at opleve kulturelle
arrangementer i selskab med ligestillede.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Ældre Sagen Nibe

Side 372 af 396

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

A: Seniorkoncert/efterårskoncert.
Der afvikles koncert med anerkendt symfoniorkester, hvor der også bliver mulighed
for en dans. Der serveres kaffe og lagkage. Deltagerne er både hjemmeboende
ældre og beboere på plejehjem. Der arrangeres særlig transport for
kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede. En stor gruppe frivillige sørger
for hver sin "handicappet" deltager. Arrangeres i tæt dialog med Solsidecentret,
Nibe. Delvis egenbetaling. Forventet antal deltagere: 145 personer.
B: Spis sammen dag.
I foråret arrangeres stor spis sammen dag i samme uge som "folkebevægelsen mod
ensomhed" afholder og markedsfører ensomhedsbekæmpende aktiviteter og
arrangementer over hele landet.
Der inviteres til madlavning, spisning og social samvær.
I samarbejde med Hjemmeplejen vil aktiviteten blive markedsført med foldere ud i
det enkelte hjem og via Ældre Sagens eget blad, samt markedsføring i Nibe avis.
Der vil også være et underholdende indslag. Delvis egenbetaling. Forventet
deltagerantal: 175 personer.
C: Øvrige aktiviteter.
Hver uge tilbydes gymnastik med deltagelse af ca. 140 personer, linedance med
deltagelse af ca. 120 personer, bowling med deltagelse af ca. 125 personer, krolf på
Plejehjemmet med deltagelse af ca. 12, dart med ca. 12, 15 - 20 stavgængere og
motionscykling med deltagelse af ca. 15.
Derudover regelmæssige socialhumanitære aktiviteter som Demenscafe og
pårørendegruppe i samarbejde med Demenssygeplejerske. Trillergruppe kører tur
med plejehjemmets kørestolsbrugere hver uge i sommerhalvåret. Hver uge It-Cafe
og it-kurser. Endelig er der løbende en række kulturelle arrangementer, oplysende
arrangementer, dagture m.m.
I alt er over 90 aktive frivillige, og en årlig omsætning på over 225.000 kr.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

85.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

40.000.000

Hvad er formålet med formuen?

Løbende drift af aktiviteter og arrangementer for over 1.400 medlemmer. Store
udsving i likviditeten p.g.a. forskelle i udbetalinger og indbetalinger.
Der forekommer jævnligt udlæg m.m.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

25.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Koncert:
Markedsføring og produktion af diverse foldere: 2.800,00
Transport af handicappede og bevægelseshæmmede: 5.000,00
Honorar orkester: 5.500,00
Spis sammen:
Markedsføring og produktion af foldere: 1.600,00
Indkøb og levering af råvarer: 4.000,00
Transport af handicappede og bevægelseshæmmede: 4.500,00
Administration af ovennævnte: 500,00
Buffer: 1.600,00
Bemærk: Al foreningens øvrige drift (jf. arrangements - og aktivitetsbeskrivelsen på
tidligere side) finansieres af brugerne og via tilskud fra hovedforeningen.
Beløb: 25.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

15.000

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Ældre Sagen Nibe

Side 373 af 396

Ældre Sagen Sejlflod
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-148
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ældre Sagen Sejlflod

Foreningens postnr.

9293

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Vi arbejder for et aktivt og meningsfuldt liv, hvor personen er vigtigere end alderen

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Nej

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Arrangerer ture, foredrag og aktiviteter

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Socialt samvær samt økonomisk tilskud til deltagergebyret

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tur til rehabiliteringscenter, Aalborg samt Center for velfærdsteknologi
Tur til Harzen med Nilles
Tur til Den italienske have, Mariager, Fyrkat og Bramslev Bakker
Juletur til Haughus Gods, Jelling
Musik til årsmøde
Grundtilskud

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

87.985

Hvad er landsforeningens disponible formue?

40.000.000

Hvad er formålet med formuen?

Tilskud til arrangementer

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ældre Sagen Sejlflod

Side 374 af 396

Ansøgt tilskud 2016

141.620

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Pakketur til Harzen
Øvrige ture:
Busudgifter
19.300
Entre
4.600
Mad
6.930 i alt
Musik årsmøde
Grundtilskud
Beløb: 139.620 + grundtilskud

104.790

30.830
4.000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

12.000

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Ældre Sagen Sejlflod

Side 375 af 396

Ældreforeningen FLAMMEN
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 29-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-38
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ældreforeningen FLAMMEN

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at skabe aktivitet, der både er underholdende og indholdrige

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Færre end 10 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Gør meget for at udvikle og få aktiviteter der kan tiltrække medlemmer, vi har ca. 30
arrangementer om året.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Vore aktiviteter forventes at aktivere ældre og pensionister således at ingen i vor
forening forfalder til ensomhed

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Mange af de aktiviteter vi foretager os er ikke gratis, og vi har en overordnet
målsætning om at også mindre bemidlede skal kunne deltage og samtidig at holde
vores kontingent på et absolut minimum, derfor skal tilskuddet bruges til at
overholde vor målsætning.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

6000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Til arrangementer og foredragsholdere

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

Ældreforeningen FLAMMEN

Side 376 af 396

Ansøgt tilskud 2016

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Til arrangementer og foredragsholdere
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2017

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Til arrangementer og foredragsholdere samt 25 jubilæum i
foreningen.
Beløb: 2000

Ansøgt tilskud 2018

2000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Til arrangementer og foredragsholdere
Beløb: 2000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

2.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 2.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Ældreforeningen FLAMMEN

Side 377 af 396

Ældresagen, Lokalafdeling Hals
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 08-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-87
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Ældresagen, Lokalafdeling Hals

Foreningens postnr.

9370

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At aktivere ældre og ensomme. Der afholdes udflugter, foredrag og mange
aktiviteter vedr. motion og oplevelse. Vi har besøgsvenner, rådgivning om
ældrepolitik og hjælp til IT.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

For at fastholde: laver undersøgelse blandt de frivillige om ønsker til nye aktiviteter.
Tiltrække nye medlemmer: Deltager bl.a. i frivillighedsmarkedet i Hals, seniorfestival
i Hou.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Bedre livskvalitet ved en mere aktiv tilværelse og bedre socialt netværk. Større
tryghed gennem vores rådgivning

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Bustransport
Kilometergodtgørelse til frivillige (vi har det princip at det ikke skal koste penge at
være frivillig)
Udgifter til kursus og foredrag
Der er en del udgifter til transport da "Den gamle Hals Kommune" ligger i
udkantsdanmark når vi planlægger ture til større attraktioner.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

35.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

40.000.000

Hvad er formålet med formuen?

Medlemstilskuddet udbetales 2 gange om året, marts og august, det er derfor
nødvendigt med en vis kassebeholdning ved årsskiftet.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Ældresagen, Lokalafdeling Hals

Side 378 af 396

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

30.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Kursus/ foredrag, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Kursus/foredrag for frivillige, ældre og enlige
Transport med bus med ældre til attraktioner
Kilometergørelse (2,05 kr.) til frivillige
Beløb: 30.000

Ansøgt tilskud 2017

30.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Kursus/foredrag
Bustransport
Kilometergodtgørelse (2,05) til frivillige
Beløb: 30.000

Ansøgt tilskud 2018

30.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Kursus/ foredrag, Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Kursus/foredrag
Bustransport
Kilometergodtgørelse (2,05) til frivillige
Beløb: 30.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

17.000

§ 18 indstilling 2016

7.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 7.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Ældresagen, Lokalafdeling Hals

Side 379 af 396

Aalborg Aflastnings- og
Vågetjeneste, Aalborgprovstiers
Menighedspleje
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 02-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-48
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Aalborg Aflastnings- og Vågetjeneste, Aalborgprovstiers Menighedspleje

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

- At støtte og aflaste pårørende, der i eget hjem passer en langvarigt syg,
demensramt eller døende gtefælle/familiemedlem.
- At tilbyde samvær med den syge(langvarigt syge, demensramte eller døende) i
eget hjem/plejehjem eller på Aalborg Sygehus.
- At tilbyde samtaler med den efterladte. Evt. henvise til sorggrupper.
- At sidde hos den døende, som bor på plejehjem/er på sygehus/bor i eget hjem.
Vågetjenesten tilbyder besøg på varighed af op til 12 timer i dag-aften og nattetimer.
- At støtte demente med at få gode oplevelser sammen med ligesindede.
Demenscaféen i Fredericiagade 3, fungerer i samarbejde med Aalborg Kommunes
Demensteams.
- Støtte beboere på Pl.hjemmet Otiumgården. Vi har Café med duftende,
gammeldags varme retter, højtlæsning, fællessang, underholdning. Vi bowler en
gang/ugen og har sang og musik eftermiddage en gang/mdr.
- Støtte psykisk sårbare personer i Aalborg Kommune, ved at give dem en
besøgsven, der ser mennesket bag sygdommen og sårbarheden.
Nyere tilbud: Vi tager over, når genoptræningen er slut. Vi har besøgsvenner, der
går ture og hjælper ældre med at holde sig fysisk i form - det forebygger bl.a.
faldulykker.
NYT: Vi samarbejder med Depressionsforeningen om at lave fællesspisning for
denne gruppe.
- Vi har lige indgået en samarbejdsaftale med Aalborg Sygehus om Vågetjenesten.
Desuden tilbyder vi Aflastning, der startes op, mens man er indlagt, samt en
ledsagefunktion, så man kan få hjælp til at komme hjem.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi afholder jævnligt møder for de frivillige, hvor vi udveksler erfaringer og forkæles
med frokost. Vi holder julefrokost og giver alle en gave, som tak for deres store
arbejde. De frivillige tilbydes mindst to gange/året at komme på kurser. Vi deltager i
frivilligmarkeder, på stande, sammen med Kommune og Frivillighuset, for at være
synlige og tiltrække nye frivillige.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Aalborg Aflastnings- og Vågetjeneste, Aalborgprovstiers Menighedspleje

Side 380 af 396

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Som langvarigt syg, får du ugentligt besøg af én der forstår din situation. Dine
pårørende bliver aflastet og kan få et pusterum og komme hjem med ny energi.
Pårørende til døende får støtte og aflastning. Er man døende, får man et
medmenneske, der vil sidde og give ro og nærvær. Har man ikke pårørende, bliver
de frivillige en erstatning for dette. Demente får en Café, hvor de føler sig hjemme
og forstået. De mødes med ligesindede og får ny livsglæde. Beboere på
Otiumgården får mange hyggelige stunder og opløftende input i dagligdagen,
herunder sang og bevægelse. Mange ensomme får en besøgsven og får brudt en
negativ spiral. Vi skaber tryghed for borgere, der er på sygehus og er utrygge ved at
skulle hjem alene. Vi overtager efter fysioterapeuter, der har hjulpet borgeren med
genoptræning - vi finder en besøgsven, der vil gå ture og hjælpe med af
vedligeholde genoptræningen. Herved forebygges også faldulykker.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi dækker hele Aalborg Kommune og skal betale kørselsgodtgørelse for de frivillige.
Demenscaféen har ingen penge i sig selv, så her har vi brug for støtte til aktiviteter
og køreture. Til kaffen og brødet. De frivillige skal kunne mødes og snakke om
erfaringer og udfordringer. De skal have sociale arrangementer af og til samt lære
nyt om fx demens og samtaler med mennesker i udsatte livssituationer. Generelt
klædes på til de mange opgaver. De frivillige skal påskønnes, det koster også. På
Otiumgården og i demenscaféen har vi brug for gæster udefra af og til, der kan
fortælle eller synge for os - ud over det sædvanlige. Det er med til at styrke
livsmodet og livslysten hos de ældre. I demenscaféen holder vi af og til en fest, hvor
de pårørende er inviteret med. Det skal være trygt for dem at komme til fin middag,
da de nemt kommer til at føle sig forkerte og utrygge. Vi er nødt til at have
brochurer, der fortæller ansatte i Aalborg Kommune (samt andre) hvad de kan få
hjælp til hos os. Vi må være synlige - det koster også penge.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ingen økonomisk støtte fra landsforeningen.

Hvad er formålet med formuen?

Minus

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

50.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Porto/print, Pr materiale, herunder foldere.
Ansvars-og ulykkesforsikring til frivillige i "job" a 27 kr x 35 frivillige.
Beløb: 8.000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Kursus/ foredrag
Udgiftsbeskrivelse: Kurser for nye frivillige, deltagelse i kurser/arrangementer for alle
frivillige, samt foredrag. I 2016 vil vi gerne sende de mange nye frivillige på et basiskursus på Fyn. Det er et meget lærerigt kursus og mange har før givet udtryk for, at
de fik mere ud af kurset, end af kurser i deres arbejdsliv. Vi har desuden flere nye
tiltag, som også er vigtigt at klæde de frivillige på til.
Beløb: 20.000

Ansøgt tilskud 2018

0

Aalborg Aflastnings- og Vågetjeneste, Aalborgprovstiers Menighedspleje
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Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Erfa møder (erfaringsudveksling) min. 4 x årligt. 2-3 relevante
oplægsholdere til disse møder og andre temadage. Med emner som stimulering af
demente, musik og bevægelse, årlig supervision mm.
Beløb: 8.000
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper, Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Erfa møder i fælles netværk af Besøgstjenester, sorggrupper
bl.a.
Koordinatorerne kontakter familier i forløbene og har samtaler med de efterladte.
Koordinator kontakter de frivillige pr. telefon/mødes 2-3 gange/året.
Frivillige medkoordinatorer bruger også telefonen meget til kontakt med familier
samt frivillige.
Beløb: 6.000
Udgift: Transport - husk at angive laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Billigste transportmiddel anvendes altid også ved kurser samt
samkørsel. Statens mindste takst anvendes. Mange frivillige cykler eller går, nogen
tager bus til opgaverne, men andre kører bil, fx fra Hals til Nørresundby.
Beløb: 8.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

20.000

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Aalborg Aflastnings- og Vågetjeneste, Aalborgprovstiers Menighedspleje
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Aalborg Citykirke
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 15-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-172
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Aalborg Citykirke

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

At være frikirke, drive mission, evangelisere og udøve socialt arbejde lokalt,
nationalt og internationalt.
På social siden har vi mange tiltag, bl.a. uddeler vi julehjælp til 400 familier,
skoletasker til 200 familier, har hjælpe arbejde, støtter økonomisk trængte og meget
mere.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

Flere end 50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi holder løbende aktivteter, og specielt den sociale side er i stærk vækst, da vi
oplever der er flere og flere i DK der har behov for socialtjælp, gerne kombineret
med relation, så ensomheden kan brydes, dette er vi gode til som kirke, da vi har
ugentlige åbne møder og aktiviteter der skaber relation og hjælp.
For 4 år siden startede vi med julekurv.nu (julehjælp) og har øget fra 150 - 450
familier vi støtter. I år forventer vi at uddele hjælp for 350.000 kr som er indsamlet
lokalt, via fonde og donationer. Som noget nyt har vi i år et stort arrangement i
forbindelse med uddelingen, som vil tiltrække 700 personer, hvor vi håber flere af
dem kan blive en del af fællesksbaet

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Eneforsørgere i krise, som ofte også er ensomme og uden netværk.

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

De får hjælp til juleaften (vores julekurv som vi ikke søger støtte til) men herudover
får de relation til ressourcestærke mennesker, og en omsorgsfuldt arrangement med
kaffe, æbleskiver, underholdning og tilbud om deltagelse i fremtidige aktivteter, så
som Børneklubber, biografklub, gudstjenester, gruppe fællesskab, praktisk hjælp og
meget meget mere, alt er selvfølgelig frivilligt og gratis.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Aalborg Citykirke
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Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Afholdelse af julefest den 20 december 2015, med 720 gæster. Til festen vil der
være julesange, underholdning, æbleskiver og kaffe. Gæsterne er dem som har fået
julekurv.nu tildelt - vi forventer at der kommer 300-350 familier og alle familier får en
julekurv og gaver med hjem til juleaften. Værdi pr familie ca 1000 kr.
Vi har økonomi til denne del - men selve arrangementet koster i leje af sal, lyd, lys,
mad m.v. ca 30.000 kr hvortil vi har indsamlet 17.000 kr og søger om tilskud til
resten.
Arrangementet starter lørdag 19/12 med opsætning af borde stole og pakning af 450
kurve. Søndag 20/12 er der arrangement 13.30 som forventes afsluttet med
uddeling kl 16.00
Mandag 21/12 kører frivillige ud med julekurve m.v. til dem som ikke selv kan
afhente, enten fordi de har social angst, eller bor for langt væk - hjælpen uddeles i
hele nordjyllands region - hvor festen "kun" er for folk i Aalborg kommune.
Vi forventer at hve ca 100 frivillige aktiveret over de tre dage.,

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

6.000.000

Hvad er landsforeningens disponible formue?

0

Hvad er formålet med formuen?

Formuen er indsamlet og øremærket til at bygge en ny kirke. Formuen består i
gældfrie bygninger og bank indestående. Formuen er øremærket og kan ikke
bruges. Vi forventer at bygge ny kirke i 2016/2017 hvor formuen anvendes.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte

lokal indsamling

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

17000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

17000

Ansøgt tilskud 2016

13.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Vi har allerede besluttet at gøre julehjælpen til en fast del af
kirkens arbejde, og troede egentlig ansøgningen vi søgte var til 2015 arrangement.
Da vi har uddelt julehjælp de sidste 4 år og hvert år har holdt uddelings fest, ved vi
at vi også vil gøre det i kommende år, derfor søger vi om tilskud udfra 2015 budget,
da vi forventer at vores arbejde vokse i 2016, 2017 m.v. - vi søger samme tilskuds
beløb.
2015 er første år hvor vi rykker ud af kirken for at holde arrangementet, og har lejet
Østre Alle Hallen, vi forventer ikke at kunne være i kirken igen, allerede i år er Østre
Alle hallen næsten for lille.
Uddeling til 450 familier fylder rigtig meget når alle skal have en stol og plads heldigt at vi skal levere nogle af kurvene hjemme hos folk. I gennemsnit forventer vi
2,3 personer deltagelse pr uddeling. I år 720-750 personer
Beløb: 13000

Ansøgt tilskud 2017

13.000

Ansøgt tilskud 2018

13.000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Aalborg Citykirke
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Aalborg Førtidsp/fleks og
Langtidssyge
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-158
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Aalborg Førtidsp/fleks og Langtidssyge

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Netværk, rådgivningen, bisidder, samt socialt netværk

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Socialt samvær samt forskellige foredrag og kurser.
Folder, hjemmeside og deltagelse i diverse frivilligmarkeder m.m

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Sygdomsgrupper

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Netværk og mulighed for at få hjælp til at få overblik over deres muligheder som syg.
Foredrag og kurser

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Foredrag: 4000
Kurser
2000
Administration 3000
Kørsel
2000

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

3 432

Hvad er landsforeningens disponible formue?

ved ikke

Hvad er formålet med formuen?

Administration, ture ud af huset, bisidder kørsel , synliggørelse

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Aalborg Førtidsp/fleks og Langtidssyge
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Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

13 000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Rådgivning/
vejledning, Støtte-/ kontaktperson, Transport - husk at angive laveste kilometertakst,
Aktivitet, Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: administration 2000
kurser m.m 6000
Aktiviteter 2000
kørsel 2000
Diverse til synliggøreles 1000
Beløb: 13 000

Ansøgt tilskud 2017
Ansøgt tilskud 2018

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

2.000

§ 18 indstilling 2016

5.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 5.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Aalborg Førtidsp/fleks og Langtidssyge

Side 386 af 396

Aalborg International Youth
Organization
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-143
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Aalborg International Youth Organization

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Vi er en ny opstart forening som ønsker at samle unge i Aalborg på tværs af
nationaliteter for at de kan danne og udvikle naturlige venskaber i en fremmede
kultur. Dette gør vi ved forskellige arrangementer og fritidsaktiviteter som rækker ud
til de internationale i byen.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Facebook, hjemmeside, plakater, mund til mund igennem ugentlige samlinger og
specielle events/arrangementer.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Internationale (Studerende, arbejdende)

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Et sted at bygge relation og trivsel med ligesindet som også føler sig alene i en
fremmede kultur.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Driftsomkostninger ved de givende arragementer vi har i løbet af året. Specielt disse
arrangementer....
- Welcome to Aalborg (Arragement hvor vi inviter alle internationale studerende til
en "velkommen til byen" samling med mad, fællesskab og aktiviteter)
- Christmas Celebration (Julefrokost for internationale som føler sig fremmede og
alene i juletiden)
Udover disse specielle arragementer har vi ugentlig samlinger hvor der dannes
ramme for at danne nye relationer der er med til at fremme trivslen for internationale
i Aalborg.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Ukendt

Hvad er formålet med formuen?

At inviter internationale ind i fællesskab for at undgå ensomhed.

Aalborg International Youth Organization
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Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

PBU

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

9.000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

9.000

Ansøgt tilskud 2016

24.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Mad, Andet aktivitets udstyr (Dekoration, lyskæder, telt,
kæmpegrill... mm, PR (Plakater, flyers, T-shirts), Driftsomkostninger
Beløb: 24.000,-

Ansøgt tilskud 2017
Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: x
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018
Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: x
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

20.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 20.000 kr. til aktiviteter for målgruppen ensomme internationale
studerende

Aalborg International Youth Organization
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Aalborg Pensionistorkester
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 25-10-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-23
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Aalborg Pensionistorkester

Foreningens postnr.

9400

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for - og lysten til aktiv
musikudøvelse blandt pensionister og efterlønsmodtagere - samt underholde
samme grupper "ud af huset".

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

I 2015 afholdt orkestret en hvervekoncert på Medborgerhuset, hvor der blev uddelt
foldere med henblik på at hverve nye medlemmer. Desuden står der på orkestrets
hjemmeside og facebook, hvad man skal gøre, hvis man er interesseret i at blive nyt
medlem.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Ældre

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Koncerterne fremmer livsglæden gennem erindringsmusik og -dans blandt
pensionister.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Tilskuddet skal anvendes til at afholde 15 koncerter i 2016 på kommunens
plejehjem og aktivitetscentre efter aftale med Ældre- og Handicapforvaltningen.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Der er ingen formue

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Ja

Angiv hvorfra der er søgt støtte

Ældre- og Handicapforvaltningen

Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)

10000

Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)

10000

Aalborg Pensionistorkester
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Ansøgt tilskud 2016

10000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Transport - husk at angive
laveste kilometertakst
Udgiftsbeskrivelse: Tilskuddet skal anvendes til administration og kørsel i
forbindelse med de 15 koncerter herunder bl.a. uniformer, noder, fotokopier samt
vedligeholdelse af instrumenter.
Beløb: 10000

Ansøgt tilskud 2017

10000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Tilskuddet skal anvendes til administration og kørsel i
forbindelse med de 15 koncerter herunder bl.a. uniformer, noder, fotokopier samt
vedligeholdelse af instrumenter.
Beløb: 10000

Ansøgt tilskud 2018

10000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Tilskuddet skal anvendes til administration og kørsel i
forbindelse med de 15 koncerter herunder bl.a. uniformer, noder, fotokopier samt
vedligeholdelse af instrumenter.
Beløb: 10000

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

10.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 10.000 kr. i lighed med sidste år, under forudsætning af at Ældre- og
Handicapforvaltningen bevilliger 10.000 kr. til 15 koncerter i 2016 på kommunens
plejehjem og aktivitetscentre

Aalborg Pensionistorkester
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Aalborg Rock & Metal
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 13-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-147
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Aalborg Rock & Metal

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

§1: Aalborg rock og metal er en kulturel/social-forening, der har til formål at udbrede
undergrundsmusik, upcoming livebands og kulturliv i Aalborg og omegn. Dette bliver
opnået ved at afholde kulturelle, musikalske og sociale arrangementer, hvis formål
er at fremme disse kulturmijøer.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Ingen af disse

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Vi arrangere månedlige cafe aftner (se bilag), hvor der er stort udbredt af forskellige
aktiviteter rettet mod rock og metal miljøet. Samt vil vi hver 2-3 måned arrangere
koncerter med lokale bands i samarbejde emd platform 4.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Anden målgruppe (vælges kun hvis én af nedenstående ikke passer)

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her

Folk med interesse i rock og metal miljøet

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Deltage i sociale og kulturelle arrangementer med udgangspunkt i fælles
fritidsinteresse. Danne nye netværk, venskaber og sammenhold.
I vores forening har vi fokus på demokrati og medbestemmelse, derved er
foreningen aktiviteter basseret på medlemmernes interesse og ejerskab.
Medlemmer kan danne egne "styregrupper", som så så står for vores aktiviteter.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

61 - 80 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Cafe aftner en gang månedligt (leje af udstyr, lokaler, anlæg, bar osv).
Koncerter hver 2-3 måned (leje af udstyr, lokaler, anlæg, bar osv).
Foredragsholdere/oplægsholder ca. 1-2 gange om året.
Ekskursioner/virksomhedsbesøg ca 1-2 gange om året.
Sommer/julefest
Events (DJ, film aften, quiz, underholdning, storskærmsevents, tema events)
Kreativt værksted (lave tøj, udklædning, smykker, arbejde med nitter, patches, veste
osv).

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

100

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

At udbrede undergrundsmusik, socialt og kulturliv i Aalborg kommune.

Aalborg Rock & Metal
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Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

57.500

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m., Kursus/ foredrag, Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: FORENINGEN - ETABLERINGSOMKOSTNINGER
Kontorartikler1.000,00
Webhotel og domaine500,00
Grafisk design 3.000,00
4.500,00
METAL CAFÉ - AFHOLDES 4 GANGE ÅRLIGT
ENKELT AFVIKLINGÅRLIGTNOTE 1
DJ/BAND1.500,006.000,00
Udsmykning1.000,004.000,00
Udendørsbanner1.500,00én-gangs udgift1.500,00
Inventar500,002.000,00
Indleje af div/løst500,002.000,00
5.000,0015.500,00
KONCERTER AFHOLDES 4 GANGE I 2016
ENKELT AFVIKLINGÅRLIGTNOTE 2
Bandhyre5.000,0020.000,00
Leje af PA udstyr2.500,0010.000,00
Crew1.850,007.400,00
PR: Plakater og annoncer2.500,0010.000,00
Koda206,25825,00
Catering1.000,004.000,00
13.056,2552.225,00
entré3.750,0015.000,00
9.306,2537.225,00
NOTE 1:Der forlægger endnu ikke økonomisk ramme ved Platform 4, hvorfor
af budgette kun fremgår vore udgiftsposter og ingen indtægter
NOTE 2:Som ved note 1. Dertil er både ind- og udgifter estimeret.
Beløb: 57.5000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: x
Beløb: 0
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: x
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: x
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde

Aalborg Rock & Metal
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Aalborg Valgmenighed
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 11-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-116
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Aalborg Valgmenighed

Foreningens postnr.

9000

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Elsk Aalborg International er en del af Aalborg Valgmenighed, formålet med Elsk
Aalborg International er at alle, der kommer til Aalborg Kommune fra et andet land
får et fællesskab med danskere og andre internationale og igennem det muligheden
for at opleve sig set, kendt og elsket.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Nej

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

26-50 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)

Børn og unge, Erhvervsaktive, Seniorer

Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Samarbejde og netværk med Frivillighedenshuset, Socialcenter Integration,
Jobcenter Integration, Aalborg Bibliotekerne, International House og andre frivillige
aktører.
Reklame på facebook og flyers.
Halvårlige samlinger for frivillige.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Flygtninge/ indvandrere

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Flygtninge/indvandrere vil gerne lære dansk og blive aktive medborgere og staten
opmuntrer til integration. Gennem Elsk Aalborg International lærer
flygtninge/indvandrere dansk, møder fællesskab og bliver selv engageret som
frivillige, hvilket letter deres integration i Aalborg Kommune.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

Over 100 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Vi søger til Elsk Aalborg Internationals aktiviteter som består af danskundervisning
2x2 timer om ugen, fællesspisning, sociale aktiviteter herunder introduktion til
danske traditioner og vigtige steder i byen. Derudover afholdes der fester, hvor de
internationale selv er engageret samt udflugter.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

19.325

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

For at sikre driften i løbet af hele året.

Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Aalborg Valgmenighed
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Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

53.250

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Indkøb af madvarer, der bliver tilberedt af de internationale til
fællesspisning.
Beløb: 8250
Udgift: Kompetenceudvikling for frivillige
Udgiftsbeskrivelse: To 7 dages kursusforløb i frivilligeledelse, -rekruttering og
konflikthåndtering.
Beløb: 30000
Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Markedsføring af aktiviteter med flyers og plakater bl.a. via
Socialcenter Integration, Jobcenter Integration, bibliotektet, International House,
Sprogskolen mm.
Beløb: 2000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Undervisningsmateriale. Køb af bøger, kopi, print og lignende.
Beløb: 1000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Bolde, brætspil og rekvisitter til lege og konkurrencer. Materialer
til fejring af danske traditioner.
Beløb: 5000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Udgifter ifm. udflugter fx leje af bus, entre mm.
Beløb: 3000
Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Fester afholdt af og for internationale i Aalborg Kommune.
Madvarer, pynt og materialer til aktiviteter.
Beløb: 4000

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: x
Beløb: 0

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: x
Beløb: 0

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

10.000

§ 18 indstilling 2016

15.000

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der bevilliges 15.000 kr. til aktiviteter for målgruppen

Aalborg Valgmenighed
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Aalborghaven Venøsundvej
Projekt: § 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016
Ansøgt: 04-11-2015 (Puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 36-60
Oplysninger om ansøger
Foreningens navn

Aalborghaven Venøsundvej

Foreningens postnr.

9220

Hvad er foreningens formål - som beskrevet i
foreningens vedtægter?

Foreningen har til formål at øge interessen for at dyrke jorden til egen og gesidig
fornøjelse for havens medlemmer og styrke det sociale liv og sammenhold i
området.

Er det første gang, foreningen ansøger om
støtte?

Ja

Hvor mange frivillige er der til at udføre det
frivillige sociale arbejde i foreningen i Aalborg
Kommune?

11-25 frivillige

Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere
frivillige?

Ja

Hvis ja, er der så søgt blandt følgende
målgrupper? (Angiv gerne flere svar)
Hvad gør foreningen for at fastholde
medlemerne og tiltrække nye medlemmer?

Sørger bl.a. for at havens redskaber er til rådighed og i god stand, så det er let for
alle at komme i gang med deres have. Vi deltager i de lokale aktiviteter som f.eks.
Aalborg Øst dag, hvor vi synliggør vores eksistens og tilbud.

Oplysninger om aktiviteten
Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig
primært mod?

Børn, unge og familier

Hvis "Anden målgruppe" er valgt, angiv da
målgruppe her
Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?

Man kommer med i et lokalt fællesskab, man får frisk luft, man får en afgrøde man
selv har produceret, man får en meningsfuld aktivitet ind i sin fritid. Afgrøderne er
økologiske, så der er også mulighed for øget sundhed og miljøbevidsthed.

Hvor mange borgere i Aalborg Kommune
forventer I deltager i aktiviteterne?

21 - 40 personer

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Etablering af højbede så man også tilgodeser mennesker med handicap og ældre
som også er med i målgruppen udover børn, unge og familier.
Opstilling af bord og bænkesæt for at fremme muligheden for det sociale liv og
samvær, så man f.eks. kan afholde grillaftener, drikke kaffe og spise kage eller
madpakker sammen, med plads til alle. På nuværende tidspunkt er der bænkeplads
til 6 personer, hvilket giver plads til ca. en trejdjedel af dem som er aktive nu.
Etablering af tagrender på vores redskabsskur, samt nedløbrør og vandtønder.
Dette bl.a. til at få vand til de nye højbede som kræver mere vanding, samt til haven
generelt. Opsamling af regnvand fremmer den bæredygtige profil som projektet
tilstræber.

Formue og ansøgt beløb
Hvad er foreningens disponible formue?

0

Hvad er landsforeningens disponible formue?

Foreningen har ingen landsforening

Hvad er formålet med formuen?

Ingen formue

Aalborghaven Venøsundvej
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Er der søgt støtte ud over denne pulje til
samme aktiviteter?

Nej

Angiv hvorfra der er søgt støtte
Hvilket beløb er ansøgt fra anden side? (angiv
i kr.)
Hvilket beløb er bevilget fra anden siden?
(angiv i kr.)
Ansøgt tilskud 2016

20.000

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2016?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Tagrender og vandtønde
Beløb: 1400 kr.
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Bord og bænkesæt
Beløb: 8600 kr.
Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Etablering af højbede
Beløb: 10.000 kr.

Ansøgt tilskud 2017

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2017?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Ingen
Beløb: 0 kr.

Ansøgt tilskud 2018

0

Hvad skal det ansøgte beløb dække - 2018?

Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Ingen
Beløb: 0 kr.

Intern evaluering
§ 18 bevilling 2015

0

§ 18 indstilling 2016

0

§ 18 indstillingstekst (2016):

Der meddeles afslag, da aktiviteteten ikke er rettet mod målgruppen for støtte til
frivilligt socialt arbejde. I stedet anbefales, at søge boligforeningen.

Aalborghaven Venøsundvej
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