§18 indstillinger 2014 - 2. runde

Indstillingsskema § 18 2014 - 2 rundeuddeling
Nr. Målgruppe

1

Andre

1.2-2014

2

Ældre

2.2-2014

3 Ældre

3.2-2014

Forening/
Organisation
Stevnsbogaard
Rideklub

Ansøgningens formål

Tidligere bevilliget
fra §18-2 år tilbage
Formålet er at etablere anlæg Ny ansøger
så ridebanen kan vandes
med regnvand. Herved kan
Vanding af ridebane klubbens medlemmer bruge
den indhegnede bane, som
især bruges af handicaphold
og de unge ryttere. Der søges
om tilskud til vanding af
ridebanen.
Ældresagen
Hvidovre

Formålet er at hjælpe borgere
som er ude af stand til at
finde ud af systemet og
befinder sig i en uoverskuelig
situation, eksempelvis
skilsmisse eller dødsfald. Én
person er tilknyttet projektet
(siden januar). Pr. 1.juli
udvides projektet med en
person mere. Der søges 300
kr til telefonudgift og 300 kr til
administration.

Vejledning

Ældresagen
Hvidovre
Cafe Husk

Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets
indstilling i kr.
i kr.
begrundelse
30.000,00
Frivillighedsrådet
indstiller til
0,00
afslag idet rådet ikke kan se
den frivillige sociale indsats
i projektet. Der henvises til
ansøgning hos kultur og
fritidsudvalgets puljer.

600,00

600,00 Frivillighedsrådet indstiller til
at beløbet bevilliges idet der
er tale om en udvidelse af
aktiviteten. Dog vurderes
det, at udgiften fremadrettet
kan dækkes af foreningens
kontingentindtægter eller
indgå i foreningens
samlede administration.

Formålet er at give demente
og pårørende nogle timer
5.400 kr. i 2012
blandt ligestillede den første
søndag i måneden. Der er
7.200 kr. i 2013
erfaring for at musik er en
stor succes ved cafedagene.
Der søges til musik for næste
½ år.

1

2.000,00

2.000,00 Frivillighedsrådet indstiller
at ansøgningen
imødekommes med det
fulde beløb, da det er et
godt og vigtigt projekt.

§18 indstillinger 2014 - 2. runde
4 Ældre

4.2-2014

5 Ældre

5.2-2014

Datastue 2650

Formålet er at yde hjælp til
9.000 kr. i 2012
over 65-årige til brug af
computer, tablet,
smartphones. At give
Computerhjælp til
individuel hjælp så borgeren
pensionister og
kan benytte bl.a.digitale
efterlønnere i
Hvidovre Kommune systemer hos kommunen,
internet m.v. Endvidere at
tilbyde temadage i f.eks.
Billedbehandling. Beløb
søges til udskiftning af to
stationære computere á 4.000
kr og softwareprogrammer til
2.000. kr.

10.000,00

Det Frivillige
Ældrearbejde

20.000,00

Indkøbsbussen

Formålet er at hjælpe ældre
med indkøb i hhv Frihedens
Butikscenter og Hvidovre C.
Indkøbsbussen kører første
og tredie onsdag i måneden,
undtagen juli. Den samler
deltagerne op ad bestemt
rute. Alle deltagerne
assisteres af en personlig
hjælper ved indkøbene. Der
søges om 20.000 kr til at
dække det beløb, som før har
været opnået ved
sponsorstøtte og som der
ikke er tilsagn om nu.

40.000 kr. i 2012
40.000 kr. i 2013
40.000 kr. i runde 1
2014

2

10.000,00 Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen
imødekommes med det
fulde beløb, da det er et
godt projekt, der hjælper
mange ældre.

20.000,00 Frivillighedsrådet indstiller
at ansøgningen
imødekommes med det
ansøgte beløb, da det er
vigtigt at de ældre borgere,
der bruger ordningen forsat
får muligheden for at gøre
indkøb.
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6 Ældre

Dansk Folkehjælp
Hvidovre Afdeling

6.2-2014

Projekt SeniorNet

7 Børn, unge

Mormorforeningen

og familier

7.2-2014

Formålet er at skabe netværk
og motivere 20 ensomme
borgere (65år+) til at involvere
sig i samfundet og de tilbud
som findes i Hvidovre. Det
sker gennem mindst 10
arrangementer, samt et kort
ferieophold. Deltagerne findes
i samarbejde med Hvidovre
Kommune. Der søges om
støtte til køb af sangbøger
4.300 kr, kontor og porto 800
kr., Materialer 1.000 kr og
transport af materialer 600
kr..

Formålet er at aktivere syge
børn med at male og tegne,
når bedstemødrene passer
Indkøb af farve m.m. dem. Der søges om støtte til
og tlf abonnement. farver m.m. og
telefonabonnement.

6.700,00

4.300,00 Frivillighedsrådet indstiller
at der bevilliges tilskud til
sangbøgerne. Dog finder
rådet at det er uklart hvad
de andre poster skal
dække.

4.200 kr. i 2012
8.400 kr. i 2013

3

2.900,00

2.900,00 Frivillighedsrådet indstiller
at ansøgningen
imødekommes med det
fulde beløb, da det er et
vigtigt projekt, der hjælper
mange i en travl hverdag.
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8 Børn, unge

A-team 2650

og familier

8.2-2014

9 Handicap

9.2-2014

Dansk
Blindesamfund
Kreds
Storkøbenhavn Syd
Seende hjælp til
aktiviteter +
telefonudgifter til
hjælpetjenesten.

Foreningens formål er at
5.000 kr. i 2013
arbejde med unges (ca.13-28
år) sociale problemstillinger
eks. Integration, job,
uddannelse,
kriminalitetpræventivt m.m.
primært omkring Avedøre
Stationsby. Der søges støtte
til holdtilmelding og øvrige
udgifter til DBU for efteråret.
Desuden til et arrangement
"Anger Management",
fodboldudstyr og trøjer,
informationsmateriale om
foreningen, leje af AV-udstyr
til tre fodboldaftner,
julearrangement, lektiehjælpsmaddag.

23.258,00

Formålet er at frivillige seende 5.000 kr. i 2013
yder hjælp til foreningens
aktiviteter og arrangementer,
samt hjælper medlemmerne
privat. De frivillige hjælperes
omkostninger som befordring
og evt. deltagerbetaling eller
entre dækkes. En person står
for hjælpetjenesten og
benytter telefon. Der søges
om støtte til 6 hjælpere ved 3
gange arrangementer (18 x
350 kr, ialt 6.300 kr) og
telefontilskud til
hjælpetjenesten 700 kr.

7.000,00

4

10.200,00 Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen
imødekommes med 10.200
kr, da det er en sårbar
målgruppe. beløbet
beviliges Til dækning af
fodboldstrøjer,
fodboldsudstyr og
madlavning for piger. Dog
henvises der til at
foreningen fremadrettet
søger i kultur og fritid, der
har puljer til netop disse
formål.

0,00 Frivillighedsrådet indstiller
at der gives afslag på
ansøgningen, da der ikke
dækkes transportudgifter
for frivillige, jævnfør §18
kriterierne.
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10 Handicap

10.2-2014

11 Handicap

11.2-2014

Brohusklubben

Brohusklubbens hovedformål 4.000 kr. i 2012
er at udføre
5.000 kr. i 2013
plejehjemsforebyggende
Plejehjemsforebygg omsorgsarbejde for ældre
døve. Den har et varieret
ende
omsorgsarbejde for udbud af aktiviteter med
udgangspunkt i ældre døves
ældre døve
sproglige og kulturelle behov.
Ældre døve betragtes
generelt som en gruppe i fare
for isolation og ensomhed.Der
søges om støtte 1.020 kr pr
medlem fra Hvidovre.

Døveforeningen af
1866

Foreningen sikrer relevante
10.000 kr. i 2013
aktiviteter, der er særligt
tilrettelagt for medlemmerne,
der ellers vil være i fare for
Frivillighed, social
social isolation og manglende
forebyggelse og
kultur af og for døve. informationer. Der arrangeres
aktiviteter løbende året rundt.
Foreningen har åbent kl.9-15
hver dag, hver anden mandag
aften, og en fredag aften pr.
måned. Der søges om støtte
1.758 pr. medlem fra
Hvidovre.

5

6.120,00

3.000,00 Frivillighedsrådet
indstillerer, at der bevilliges
3.000 kr. idet der er tale om
en sårbar målgruppe. Dog
er der en del udgiftsposter
der ikke kan dækkes
jævnfør § 18 kriterierne,
hvorfor det fulde beløb ikke
kan bevilliges.

43.950,00

0,00 Frivillighedsrådet indstiller,
at der gives afslag på
ansøgningen, idet der
allerede er bevilliget støtte
til et projekt i foreningen.
Derudover er der mange
budgetposter der ikke kan
dækkes ifølge §18
kriterierne
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12 Handicap

12.2-2014

13 Handicap

13.2-2014

14 Sygdom

14.2-2014

Udviklingshæmmed Formålet er skabe en god
10.000 kr. i 2012
es Landsforbund
ungdoms- og
Ungdom (ULF)
frivillighedskultur blandt
udviklingshæmmede og bl.a.
Unge
hjælpe dem til at blive bedre
udviklingshæmmede til det frivillige arbejde. Der
kan også yde frivilligt søges om støtte til afholdelse
socialt arbejde.
af introduktions-fordrag,
planlægningsmøder og en
rækkearrangementer
herunder støtte til koordinering, bestyrelses-arbejde
og aktiviteter, materiale /
porto, transport, lokaleleje
samt forplejning.
Høreforeningen
Hvidovre
lokalafdeling
Bedre hverdag for
hørehæmmede i
Hvidovre.

Formålet er at bedre
hverdagen for hørehæmmede
i Hvidovre ved at gennemføre
instruktive oplysende møder
for medlemmer og gæster.
Møder som samtidig styrker
hørehæmmedes sociale
relationer. Der søges støtte til
annoncer og instruktion og
hjælp til de hørehæmmede.

8.000 kr. i 2012
8.000 kr. i 2013
5.000 i første runde
2014.

Astma-Allergi
Foreningen

Formålet med Projekt
2.600 kr. i 2012
Luftballonen er at undervise
deltagerne i korrekt og
Projekt Luftballonen fornuftig brug af deres medier en 12-dages
cinske præparater, således at
sommerteltlejr for
deres handicap ikke skaber
børn og unge 10-17 konsekvenser for deres udår fra hele landet
foldelse i hverdagen. Søger
med astma, allergi om støtte til 2 deltagere fra
eller eksem.
Hvidovre -og der henvises
desuden til budgettet, hvor
foreningen har opgivet den
forventede finansiering.

6

18.800,00

9.200,00 Frivillighedsrådet indstiller
at der gives tilskud på
9.200 kr. til dækning af
koordinering og materialer
og porto. Dog skal
foreningen dokumentere
hvor mange Hvidovre
borgere der får gavn af
indsatsen, idet rådet ikke af
ansøgningen kan læse hvor
mange hvidovreborgere der
indgår i tilbuddet.

3.000,00

3.000,00 Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen
imødekommes med det
fulde beløb, da der er tale
om instruktive foredrag, der
hjælper hørehæmmede.

5.200,00

2.600,00 Frivillighedsrådet indstiller
at der bevilliges 2.600 kr. til
dækning af de instruktive
foredrag om korrekt
håndtering af medicin.

§18 indstillinger 2014 - 2. runde

i alt ansøgt/indstillet

179.528

67.800

Der er i 2014 afsat 524.000 kr. til § 18 støtte. I første runde blev der uddelt 407.515 kr. samt 30.000 kr. til Kultur- og Fritidsmessen 2014.
Der resterer 86.485 kr. i puljen. Der er tilbageløbet i alt 22.144 kr. fra 2013.
Der er således 108.629 kr. til uddeling i 2. runde 2014.
Frivillighedsrådet indstiller, at der ydes støtte for i alt 67.800 kr.
Der resterer således 40.829 kr.
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