Indstillingsskema § 18 2015 - 1. rundeuddeling
Nr.

Målgruppe

1.1-2014

Børn, unge
og familier

Forening/
Organisation
Dansk Folkehjælp
Hvidovre

Julehjælp til
enlige forsørgere

2.1-2014

Børn, unge
og familier

A-team 2650

Projekt Væk fra
gaden

Ansøgningens formål

Tidligere bevilliget
fra §18-2 år tilbage

Der ansøges om tilskud til uddeling af julehjælp for
Hvidovre borgere der er presset økonomisk. Der
deltager fem frivillige i projektet og det forventes, at
der skal deles ud til ca. 130 Hvidovre borgere i 2015.
Projektet gavner i prioriteret rækkefølge: Enlige
forsørgere på kontanthjælp, midlertidig
arbejdsmarkedsydelse, førtidspension,
sygedagepenge og SU.

Projektet afholder jogsøgningskurser og tilbyder
lektiehjælp for alle unge i Hvidovre. Projektet
forsøger at motivere de unge til at komme væk fra
gaden og komme i gang med job eller
uddannelse.Projektet har ligeledes et fodboldhold,
der tiltrækker de unge som ikke tiltrækkes af det
'normale' foreningsliv.Projektet drives af 6 frivillige,
og der forventes deltagelse af 25 unge - heraf ca. 4
fra andre kommuner. Der søges om tilskud til PC og
fodboldudstyr.

Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets
begrundelse
i kr.
indstilling i kr.
17.000,00
7.500,00 Frivillighedsrådet indstiller at,
ansøgningen imødekommes
delvist, da det er et godt
formål. Dog henviser rådet til at
der ansøges om tilskud andre
steder fremadrettet, da det er i
grænseområdet for frivilligt
socialt arbejde.

15.629,00

6.300,00 Frivillighedsrådet indstiller at,
der ydes tilskud til pc udstyr.
Da der er ydet tilskud til
fodboldsudstyr i anden runde
2014, kan ansøgningen kun
delvist imødekommes.

10.000,00

5.000,00 Frivillighedsrådet indstiller at,
ansøgningen delvist
imødekommes, da der er tale
om en sårbar målgruppe. Dog
er der poster i budgettet, der
ikke dækkes via §18
2.900,00 Frivillighedsrådet indstiller at,
ansøgningen imødekommes,
da det er et godt formål.

10.200 kr i 2014

3.1-2014

Børn, unge
og familier

FBU-hovedstaden

Foreningen giver støtte og rådgivning til forældre
med anbragte børn. Der arrangeres også
netværksskabende aktiviteter, så familierne får skabt
nogle fælles oplevelser. Der søges om tilskud til
kontirudgifter og aktiviteter for medlemmerne.

4.1-2014

Børn, unge
og familier

Mormor ordningen

Foreningen tilbyder pasning af syge børn i deres
8.400 i 2013
hjem, så forældrene kan tage på arbejde. Projektet
er målrettet forældre uden et netværk i nærheden,
der kan hjælpe med at passe børnene, når de ikke 5.800 i 2014
kan komme i institution. Mormødrene koordineres af
en frivillig over-mormor, der sørger for alt praktisk
omkring tilbuddet. Der ansøges om tilskud til den
frivilliges udgifter, eks. tlf.porto og printudgifter

2.900,00
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5.1-2014

Børn, unge
og familier

Avedøre Kirke

Teenagere, tid og
nærvær

6.1-2014

Børn, unge
og familier

DUI leg og virke

Cirkus Arcus

Avedøre Kirke ønsker at starte et klubtilbud for unge
teenagere i Avedøre og omegn. Klubben skal være Nyt Projekt!
åben en eften om ugen og der vil være en ansat og
flere frivillige, der vil tilbyde de unge nærvær,
fællesskab og aktiviteter, eks. teatersport, kreative
værksteder, brætspil, sport og bevægelse. Målet er
at nå både de stærke og sårbare unge, for herved at
bryde fordomme i begge grupper. Der ansøges om
midler til indretning af klubrum, herunder møbler,
bordfodbold, bordtennisbord til udendørs, brætspil,
teaterting mv. Derudover søges også tilskud til
annoncering og porto.

44.000,00

20.000,00 Frivillighedsrådet indstiller at,
ansøgningen delvist
imødekommes, da det er et
godt projekt. Dog henvstilles
der til at der også bør søges
tilskud andre steder.

Formålet er at skabe socialt sammenhold på tværs 40.000 kr. i 2013
af alder og køn for børn og unge via cirkustræning.
De frivillige fremstiller selv kostumer, rejser telt mm.
Der ansøges om tilskud til PR, cirkusplads samt
rekvisitter og kostumer.
40.000 kr. i 2014

50.000,00

35.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
der bevilliges 35.000 kr. til
cirkus arcus, med anmodning
om at projektet fremadrettet
vedhæfter foreløbigt budget
estimat sammen med
ansøgningen.

41.160,00

10.000,00 Friivillighedsrådet ndstiller til at
ansøgningen delvist
imødekommes med 10.000 kr.
da det er en professionel
organisation, der kan søge
store fonde.

6.000,00

6.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen imødekommes.

7.1-2014

Børn, unge
og familier

Børns Vilkår

Der søges om tilskud til rådgivning for børn og unge. 10.000 kr. i 2013
Rådgivningen foretages af frivilloige og gennem
flere platforme eks. Børnetelefonen, sms rådgivning,
chat, børn hjælper børn mv. Det anslåes at ca. 306 15.000 kr. i 2014
Hvidovre børn og unge vil bruge en af
rådgivningstilbuddende i 2015. Der ansøges om
tilskud til de frivilliges rådgivning og support på de
forskellige platforme,eks. internet tlf. mfl.

8.1-2014

Børn, unge
og familier

Dansk Præmatur
forening

Foreningen tilbyder rådgivning og sparring til
forældre med for tidligt fødte børn. Derudover laver
foreningen også uddannelsespakker og giver
rådgivning til skoler og institutioner i forhold til for
tidligt fødte børns behov.der søges om tilskud til
uddannelsespakke målrettet Hvidovres skoler og
dagsinstitutioner. Der søges om tilskud til pjecer,
omslag og portodgifter

5.700 kr. i 2013
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9.1-2014

Børn, unge
og familier

Forældre Fonden

Forælder Fondens førstehjælpslejligheder er
midlertidige lejemål, der har til formål at stabilisere
og sikre, at familier (enlige forsørgere,
samværsforældre og deres børn) kommer gennem
svære perioder. Der er fire lejligheder i Hvidovre,
som vedligeholdes og passes af frivillige.
Visitationen til lejlighederne sker i tæt samarbejde
med kommunens boligkontor.Der ansøges om
tilskud til vedligeholdelse, nyanskaffelser til
førstehjælplejlighederne samt administration og
porto..

20.000 kr. i 2013

30.000,00

20.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til
delivst imødekommelse af
ansøgningen, da rådet gerne
vil støtte op om den frivillige
indsats i forhold til vedligehold
af akut-lejelighederne

25.000 kr. i 2014

10.1-2014

Ældre

Boblerne i Avedøre

Boblerne holder til i Avedøre Kirke og er en social og
netværksskabende gruppe for +65 årige. Gruppen
ønsker at kunne uddanne de frivillige/brugerne i
brug af hjertestarter. Der søges omtilskud til kursus
for 32 personer

11.200,00

11.200,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
imødekomme ansøgningen,
men henviser dog til at der
fremadrettet tages kontakt til
Dansk Folkehjælp Hvidovre,
der ifølge ansøgning 38.1
tilbyder gratis undervisning i
førstehjælp.

11.1-2014

Ældre

Dansk Folkehjælp
Hvidovre

Projektet skaber et netværk med socailt samvær og 4.300 kr. i 2014
oplvelser for ældre i Hvidvore, der er
hjemmeboende og som ikke har noget netværk og
derfor er i fare for at blive isoleret. Kommunen og
kirkernes besøgstjenester har hjulpet med visitation
af borgere til netværket. Der er 20 deltagere plus de
frivillige hjælpere

17.200,00

10.000,00 Frivillighedsrådet indstiller at
ansøgningen delvist
imødekommes, da det er et
godt projekt for en sårbar
målgruppe. Dog finder rådet
budgettet uigennemsigtigt,
hvorfor der ikke kan indstilles
fuldt beløb.

Ældre hjælper ældre er en vifte af tilbud til ældre
udført af frivillige ældre. Der tilbydes rådgivning og
bistand til små praktiske opgaver og hjælper bl.a.
ved de kommunale skovture. Der søges om tilskud
til aktiviteter, tryksager, telefon, it, værktøj/inventar
og annoncering.

68.000,00

50.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til
delvis imødekommelse, idet
nogle af posterne dækkes via
de andre ansøgninger.

Seniornet

12.1-2014

Ældre

Det Frivillige
Ældrearbejde

Ældre hjælper
Ældre

56.000 kr. i 2013

50.000 Kr. i 2014
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13.1-2014

Ældre

Det Frivillige
Ældrearbejde

14.1-2014

Ældre

Det Frivillige
Ældrearbejde

Formålet er at så mange som muligt af Hvidovres
6.000 kr. i 2013
ældre modtager vaccinationer. Frivillige
Ældrearbejde forbereder og afvikler vaccinationerne.
Der søges om tilskud til forplejning ( lidt drikkelse
8.000 kr. i 2014
Influenzavaccination efter vaccine, så de ældre ikke bliver dårlige),
service og annoncer.

8.000,00

8.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen imødekommes
med det ansøgte beløb.

Formålet er at afholde hyggelige eftermiddage for
32.000 kr. i 2013
ældre, hvor de kan mødes til kaffe og kringle samt
danse til levende musik.Projektet er således
forebyggende i forhold til social isolation. Der søges 33.000 kr. i 2014
om tilskud til musik, annoncer og afgifter.

33.000,00

33.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen imødekommes
med det fulde beløb.

Indkøbsbussen kører to gange månedligt bortset fra 40.000 kr. i 2013
juli måned. De enkelte deltagere samles op og
sættes af på opsamlingssteder tæt på bopælen.
Målgruppen er ældre borgere i Hvidovre, der ikke
selv er istand til at komme ud og handle. Der er
40.000 kr. i 2014
frivillige hjælpere på bussen, der hjælper med at få
rollator med og hjælper med indkøb, hvis det
ønskes. Der køres til Hvidovres to lokale
butikscentre, og der er en mindre brugerbetaling for
deltagerne.. Der deltager 20-30 ældre hver gang
samt de frivillige hjælpere. Det er endnu ikke
lykkedes at finde ny sponsor, så indtil en anden
sponsor er fundet, ansøges §18 puljen det fulde
beløb, til drift af projektet.

60.000,00

60.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen imødekommes
med det fulde beløb.

Lokalafdelingen laver aktiviter og ture for borgere i
Hvidovre, hvor frivillige står for koordineringen. Der
søges om tilskud til administrations- og
telefonudgifter samt dækning af kursusudgift for
ledere af udvalgende

10.100,00

5.100,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen kun delvist
imødekommes, da foreningen
er professionel og derfor selv
bør dække kursusudgiften

Cafeeftermiddage
på Risbjerggård

15.1-2014

Ældre

Det Frivillige
Ældrearbejde

Indkøbsbussen

16.1-2014

Ældre

Ældresagen i
Hvidovre

Aktivitetsudvalget

2.000 kr. i 2012
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17.1-2014

Ældre

Ældresagen i
Hvidovre

Formålet er at vejlede borgere der har det svært i
forbindelse med sygdom, skilsmisse eller dødsfald.
Der søges om tilskud til telefon- og
administrationsudgifter.

3.000,00

2.200,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen imødekommes
med 2.200 kr., for at støtte op
om vejledningen, og vurderer
at tlf. udgiften dækkes gennem
foreningens andre aktiviteter

6.000 kr. i 2014

6.800,00

6.800,00 Frivillighedsrådet indstiller at
ansøgningen imødekommes.

Formålet er at ledsage ældre, der ikke har
3.250 kr. i 2014
pårørende eller andre der kan deltage, til samtale
med læge og ved hospitalsindlæggelse samt være i
kontakt med den ældre, når denne sendes hjem.
Der søges om tilskud til administration,
telefongodtgørelse og i særtilfælde taxakørsel.

6.900,00

6.900,00 Frivillighedsrådet indstiller at
ansøgningen imødekommes.

Formålet med café HUSK er at give demente og
7.200 kr. i 2013
deres pårørende et par timer til afslapning blandt
ligesindede. Der servceres kaffe og kage, og nogen 6.500 kr. i 2014
gange er der musik og underholdning. Der søges
om tilskud til administration, telefon, musik, foredrag
og udflugter for de demente.

28.500,00

12.500,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen delvist
imødekommes med 12.500 kr.
da der ikke gives tilskud til
udflugter og arrangementer.

De frivillige hjælpere ringer hver morgen til en ældre 3.850 kr. i 2013
borger for at få klarhed om, at den der ringes til er ok
eller behøver hjælp. Der søges om tilskud til
telefongodtgørelse for de frivillige der foretager
4.000 kr. i 2014
tryghedsopkaldene.

7.000,00

7.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen imødekommes
med det ansøgte beløb.

Vejledning

Ældre
18.1-2014

Ældresagen i
Hvidovre

Spisevenner

19.1-2014

Ældre

Ældresagen i
Hvidovre

Sygehusvenner

20.1-2014

Ældre

Ældresagen i
Hvidovre

Cafe Husk

21.1-2014

Ældre

Ældresagen i
Hvidovre

Telefonstjernen

Formålet er at give enlige ældre, der taber sig i
vægt, en at spise sammen med. Visitation til
tilbuddet sker i samarbejde med kommunens
sundhedscenter.Der søges om tilskud til
administration og annoncering.
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22.1-2014

Ældre

Ældresagen i
Hvidovre
Besøgsvenner

23.1-2014

Ældre

Ældresagen i
Hvidovre

En frivillig besøger en borger, normalt enlig, en gang 4.700 kr. i 2013
om ugen for at drikke kaffe, snakke og evt. gå en tur.
Besøgsværten visisteres af kommunen. Der søges
om tilskud til administrationsomkostninger,
8.500 kr. i 2014
telefongodtgørelse, annonce og mødeudgifter.

13.250,00

10.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til
delvist imødekommelse af
ansøgningen med 10.000 kr.
idet rådet finder at foreningen
godt selv kan dække dele af
annoncering og
administrationsudgifter.

Ældresagen har mange aktiviter, der gavner de
3.500 kr. i 2013
ældre med at være socialt engageret. Dertil skal ofte
transporteres udstyr såsom værktøj, klaver,
3.500 kr. i 2014
sangbøger mm.

7.300,00

4.000,00 Frivillighedsrådet indstiller
delvist imødekommelse med
4.000 kr. idet rådet finder at
foreningen selv bør dække en
del af udgifterne.

5.000,00

5.000,00 Frivillighedsrådet indstiller at
ansøgningen imødekommes
med det ansøgte beløb.

4.000,00

0,00 Frivillighedsrådet indstiller til
afslag, da ydelserne kan fås
gennem biblioteket, og
biblioteket har egen
indlæsningstjeneste.

Transport af udstyr
for aktivitetsudvalg

24.1-2014

Handicap

Dansk
Blindesamfund -

Dansk Blindesamfund ønsker at tiltrække nye/flere
frivillige til storkøbenhavn syds afdeling. Derfor
ønsker foreningen at sende de frivillige
bestyrelsesmedlemmer på kursus i rekruttering og
fastholdelse. Kurset arrangeres af Ingefær. Der
ansøges om tilskud til at sende 11 personer på
kursus i marts 2015. Der søges en fjerdedel af
kursusudgiften i Hvidovre. resten ansøges i de
andre kommuners §18 puljer.

25.1-2014

Handicap

KLO, Kultur og
Litteraturorinetring

KLO ansøger om støtte til indlæsning af lydbøger og
portoudgifter ved fremsendelse af bøgerne. KLO er
en selvejende institution der driver et bibliotek med
lydbøger for blinde og andre synshandicappede. Der
er to frivillige tilknyttet kontoret, og der er 30
hvidovre-borgere registeret som brugere af
biblioteket. Biblioteket er landsdækkende og der
ansøges om tilskud fra samtlige 98 kommuner.

Nyt Projekt !

Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde 2015 - §18 midler - Side 6

26.1-2014

Handicap

27.1-2014

Handicap

28.1-2014

Misbrugere, Hvidovre Lions Club
tidligere
misbrugere
ell.
forebyggelse
af misbrug
Løb mod Narkoen

29.1-2014

Misbrugere, Hvidovre Lænken
tidligere
misbrugere
ell.
forebyggelse
af misbrug

Udviklingshæmmed ULF ungdom arbejder på at styrke det frivillige
9.200 kr. i 2014
es Landsforbund
engagement blandt udviklingshæmmede unge, og
Ungdom (ULF)
hjælpe dem til at blive bedre til at udøve frivilligt
arbejde. For at de frivillige aktiviteter ikke kræver
pædagogisk assistance deltager en lønnet
medarbejder fra landssekretariatet og yder støtte og
rådgivning. der ansøges om tilskud til
introduktionsforedrag og efterfølgende
planlægningsmøder og arrangementer. der søges
tilskud til støtte til koordinering, bestyrelsesarbejde,
matterialer, porto, transport og lokaleleje samt
forplejning på kurser.
Høreforeningen i
Formålet er at bedre hverdagen for de
8.000 kr. i 2013
Hvidovre
hørehæmmede i Hvidovre ved at gennemføre
instruktive og oplysende møder for medlemmer og
gæster samt styrke sociale relationer for Hvidovres 8.000 kr. i 2014
hørehæmmede. Der søges om tilskud til annoncer
Bedre hverdag for
og betaling af foredragsholdere.
hørehæmmede i
Hvidovre

20.000,00

10.000,00 Frivillighedsrådet indstiller, at
ansøgningen delvist
imødekommes med 10.000 kr.
da det er en sårbar målgruppe.
Reduktionen skyldes, at der er
flere poster i budgettet der ikke
dækkes via §18 kriterierne.

8.000,00

8.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen imødekommes.

Formålet er at bekæmpe det stigende misbrug af
20.000 kr. i 2013
narkotika og andre rusmidler blandt unge i Hvidovre.
Der samarbejdes med skolerne, SSP og
ungdomsklubberne. Der afholdes det årlige
25.000 kr. i 2014
motionsløb for 27. gang, hvor overskuddet går til
narkobekæmpelse. Der søges om tilskud til
annoncer, tidstagningsgebyr, startnumre og
medaljer.

33.200 kr.

33.200,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen imødekommes

Lænken tilbyder et fællesskab uden alkohol for
45.000 kr. i 2013
borgere med alkoholproblemer og deres pårørende.
Herunder yder frivillige hjælp og støtte til at få nye
vaner. De frivillige deltager i kurser for at blive
50.000 kr. i 2014
dygtigere og sociale aktiviteter såsom
fællesspisning, filmaftener mm. er en vigtig del af at
rekruttere og fastholde frivillige. Der ansøges om
tilskud til sociale aktiviteter, kurser og diverse.

50.000,00

42.000,00 Frivillighedsrådet indstiller at
ansøgningen imødekommes
med 42.000 kr. Reduktionen
skyldes at rådet har måtte
prioritere da der er ansøgt for
flere midler end der er til
uddeling.
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30.1-2014

Misbrugere,
tidligere
misbrugere
ell.
forebyggelse
af misbrug

31.1-2014

Misbrugere, Alkoholsrådgivning i
tidligere
Hvidovre
misbrugere
ell.
forebyggelse
af misbrug

32.1-2014

Ensomme

33.1-2014

Sindslidende Bedre psykiatri Hvidovre

Det udegående
team -DUT /lænke
ambulatorierne/blå
kors/AA

DUT tilbyder støtte og vejledning i forhold til
Nyt Projekt!
borgerens alkoholproblem. DUT har faste vagter på
sygehusenes psykiatriske afdelinger. Der informeres
også om behandlings-muligheder,
selvhjælpsgrupper mv. Teamets frivillige deltager i
undervisning og oplysnings-arbejde og har alle
personlige erfaringer med alkohols-misbrug. Der
søges om tilskud til kompetenceudvikling af de 15
frivillige på tå internatkurser i 2015 Der sættes fokus
på psykisk syge og alkoholsmisbrug i
undervisningen. Der ansøges ialt 11 kommuner om
støtte til projektet.
Formålet med alkoholrådgivningen er at hjælpe
13.000 kr. i 2013
misbrugere til at leve et liv uden alkohol.Der tilbydes
også hjemmevejledning, og antabus gives efter
15.000 kr. i 2014
aftale med lægen. Der søges om tilskud til
daglidagsdrift, kontor, it og telefon samt tryksager og
annoncer.

Foreningen for
Foreningen er nystartet og søger at skabe et
Ny forening!
Førtidspensionister i netværk med omsorg og sociale aktiviteter, for
derigennem at forebygge isolation og ensomhed
blandt gruppen af førtidspensioniter. Foreningen har
ved stiftelsen 25 medlemmer men forventer flere
medlemmer, når kendskabet udbredes. Der
ansøges om opstartsstøtte til hjemmeside, flyers,
annoncer, reklamer og portoudgifter.

Formålet er at skabe bedre vilkår for psykisk syge og 25.000 kr. i 2013
deres pårørende bl.a. via informationsaftener om
behandling, rådgivning og pårørendes
handlemuligheder for alle interesserede samt
25.000 kr. i 2014
netværksgrupper for pårørende mhp. rådgivning.
Der søges om støtte til tre informationsaftner á 8.000
kr (inkl. annoncering) og ti netværksgruppemøder á
1.500 kr.

6.000,00

0,00 Frivillighedsrådet indstiller at
der gives afslag, da der er
støttet andre projekter med
samme målgruppe,
eksempelvis Hvidovre Lænken
og alkoholsrådgivningen på
byvej.

12.000,00

12.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
ansøgningen imødekommes

15.910,00

15.910,00 Frivillighedsrådet indstiller at
der ydes opstartsstøtte til
foreningen, da målgruppen er
sårbar og det er et lokalt
forankret initiativ.

39.000,00

39.000,00 Frivillighedsrådet indstiller, at
ansøgningen imødekommes.
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34.1-2014

Sindslidende Hvidovre Boldklub

Formålet med klubben er at give børn, unge og
voksne med ADHD eller lignende diagnose
mulighed for at dyrke fodbold. Alle trænere er
frivillige. Der søges om tilskud til annoncering,
webarbejde, trænerkursus, transport til
forbundsmesterskaber og til andre stævner.

10.000 kr. i 2013

Sindslidende Landsforeningen
mod
spiseforstyrrelser

Foreningen tilbyder støtte og rådgivning til personer Nyt Projekt!
med spiseforstyrrelser eller selvskade samt
pårørende og fagpersoner. Der søges om tilskud til
rådgivning og foredragsaktiviteter, herunder
kompetenceudvikling af frivillige,
projektkoordinering, transport og forplejning og
lokaleleje

36.1-2014

Sygdomsgrupper

Luftballonen er en 14-dage sommerlejr, der har til
formål at gøre hverdagen lettere for børn og unge
med astma og allergi ved bl.a. at undervise
deltagerne i brugen af medicinske præparater. Der
forventes to deltagere fra Hvidovre Kommune. Der
ansøges om tilskud til de udgifter lejren har ift. de
frivillige, der udgør 2.600 kr. per barn. Udgifterne
inkluderer rejseomkostninger, honorar til
undervisere, forplejning, overnatning, t-shirts,
opsætning af telte mm.

Luftballon

37.1-2014

Sygdomsgrupper

Scleroseforeningen Foreningen laver sociale arrangmenter og
netværksaktiviteter til scleroseramte og deres
Storkøbenhavn-syd pårørende. Der søges om tilskud til foredrag,
vedligeholdelsestræning, mødeudgifter, forplejning,
kørselsudgifter, bestyrelse af frivillige, porto,
printerpapir, kuverter, computer, bankgebyrer mm.

3.000,00 Frivillighedsrådet indstiller at
ansøgningen delvist
imødekommes med 3000 kr.
da der ikke gives tilskud til
transport og trænerkurser via
§18 puljen.

15.150,00

3.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til at
der bevilliges 3.000 kr. da der
er flere udgiftsposter der ikke
dækkes via § 18 puljen, samt
at der er 4000 deltagere udefra
og kun 150 fra Hvidovre

4.000 kr. i 2014

35.1-2014

Astma-allergi
foreningen

19.800,00

2.500 kr. i 2013

5.200,00

5.200,00 Frivillighedsrådet indstiller at
ansøgningen imødekommes

13.675,00

5.000,00 Frivillighedsrådet indstiller at
der gives 5.000 kr. i tilskud.
Reduktionen skyldes at der er
flere udgiftsposter der ikke
dækkes via §18 puljen.

5.200 kr. i 2014

5.000 kr. i 2013

5.000 kr. i 2014
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38.1-2014

Andre

Dansk Folkehjælp
kursus i
hjerte/lungeredning

Dansk Folkehjælp tilbyder gratis instruktører ved
kurser for Hvidovreborgere i hjerte/lungeredning og
arbejder for udbredelsen af førstehjælp. Der søges
om tilskud til hjertestartertræner,
førstehjælpsmaterialer og annoncering.

8.000,00

i alt ansøgt/indstillet

718.674

8.000,00 Frivillighedsrådet indstiller at
ansøgningen imødekommes
da undervisningen tilbydes
gratis til Hvidovreborgere

528.710

Der er i 2015 afsat 529.000 kr. til § 18 støtte.
Frivillighedsrådet indstiller, at der ydes støtte for i alt 528.710 kr.
Der resterer således 290 kr. til uddeling i 2. runde 2014 samt indkomne returmidler.
Returmidlerne størrelse kendes først ved udgangen af februar 2015, når alle regnskaber er indsendt.
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