Regnskab for 2017 vedr. § 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Nr.
1.1-2017

Målgruppe
Forening
Børn, unge og familier Mormorordningen

Bevilling i kr.
Anvendt til
5.000,00 Telefon udgifter, porto, kontorartikler og web hotel.

2.1-2017

Børn, unge og familier Avedøre Kirke

5.500,00 Airhocky-bord

3.1-2017

Børn, unge og familier Byhaver i Friheden

7.500,00 Indkøb i Bauhause og Silvan.

4.1-2017

Børn, unge og familier Urban Roots

3.000,00 Malerredskaber, afdækning, handsker, dragter,
masker, spraymaling og dyser.

6.1-2017

Børn, unge og familier Børns voksenvenner

4.000,00 Aktiviteter og projekter

7.1-2017

Børn, unge og familier Børns vilkår

7.500,00 Til Rådgivnig af børn og unge, og børnetelefonen.

Aktivitetsbeskrivelse
Vi er en Mormorordning der går ud og passer syge
børn i deres hjem.

Forbrug i kr.
5.517,00

Retur i kr.
0,00

Forvaltningens bemærkninger
Foreningen dækker selv mere forbrug

5.699,00

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

7.500,00

0,00

3.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

Foreningen arbejder med venskaber mellem voksne
og børn med spinkelt familienetværk. Der arbejdes
med 3-5 venskaber i Hvidovre med 3-5 frivillige. Der
søges om tilskud til rekruttering efter lokale frivillige
samt kompetenceudvikling af de frivillige der skal
være voksenvenner.

4.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

Telefonen har åbnet alle årets dage også over jul og
nytår, og antallet af rådgivere af børnetelefonen er
steget med 20%

7.500,00

0,00

Til de unge i Avedøre Kirkes ungdomsklub, der
kommer om første tirsdag hver måned, og spiller airhockey

Byhaver i Friheden er blevet en stor succes.
Hvis man tæller frivillige der benytter selve
byhaverne, taler vi om ca. 60 (børn, unge
voksne og ældre) og mennesker med meget
forskellige livssituationer. Aldersspredninger
går fra ca. 3 år og op over 90 år. De frivillige
er mennesker med børn og arbejde og den
ældre og unge beboer med psykiatrisk
diagnose. Der er nedsat en arbejds- og
planlægningsbestyrelse, som nu har fungeret
et år. Der udover er der de beboer, som laver
forskellige arrangementer på området og de
der bare sidder og nyder området.
D. 21/8-2017, påbegyndte beboere i Friheden, i
samarbejde med Thomas & Yann, fra forening "Urban
Roots", udsmykningen af carporte i Friheden.
Da beboerne sammen havde besluttet, at temaet til
kunstværket skulle være "Sibirien", havde Thomas &
Yann på forhånd udviklet en skitse over projektet.
Da denne var godkendt af beboere og
boligselskabets personale på stedet, udførtes værket
af store som små i Friheden.
Børn i alle aldre deltog og både forældre og enkelt
bedsteforældre, deltog i arbejdet.
Der var mødt godt 40 mennesker op, og flere kom til i
løbet af de to dage, udsmykningen stod på.
Dekorationen omhandlede Sibirien, som både et
sommer og et vinter landskab, med dertilhørende
planter og dyr.
Under projektet fungerede instruktørerne både
undervisende og oplysende omkring streetart, og den
kriminalpræventive effekt, der er gennemgående for
alle projekter i "Urban Roots".

8.1-2017

Ældre

Boblerne i Avedøre Kirke

4.500,00 Rullebord

Avedøre Kirkes brugergruppe Boblerne, der bl.a.
arrangerer et hav af foredrag, har indkøbt et
rullebord til at transportere sangbøger, kaffe og kage
rundt i kirken og især over gårdspladsen fra den ene
afdeling til den anden. Det er til stor hjælp for alle de
frivillige, som især er ældre mennesker.
Projektet går ud på at afvikle ture/udflugter for
medlemmer. At afvikle gratis aktiviteter i vore
motions- og kulturklubber for medlemmer.
Udvalget har formået at skabe mange gode
oplevelser for vore medlemmer. Der har været stor
søgning til vore udflugter og arrangementer. Der
har ligeledes været stor søgning til vore motions- og
kulturklubber, og vi har udvidet antallet af klubber
med flere hold. Slægtsforskning, gymnastik og
læseklub er de områder hvor interessen har været
størst.

4.210,00

9.1-2017

Ældre

Ældre sagen, Aktiviteter

3.500,00 Annoncer

3.900,00

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

10.1-2017 Ældre

Ældre sagen, Vejledning

1.900,00 Information i Avis kr. 1.600 Kontorartikler kr.
348 I alt kr. 1.948

Formålet med projektet er at yde juridisk-,
økonomisk vejledning i forbindelse med ophør
af beskæftigelse, sygdom, skilsmisse eller
dødsfald.
Vore frivillige som arbejder med
Vejledning er nu på 2 medarbejdere, og der
er mange opgaver at tage fat på. Flere og
flere borgere søger hjælp, og vi er nu i stand
til give uddybende vejledning indenfor
økonomi og Juridiske spørgsmål.

1.948,00

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

11.1-2017 Ældre

Ældre sagen, Cafe Husk

11.000,00 Information i avis kr. 6.986 Musik til dansearragement Formålet med projektet er at give demente og ikke
kr.6.662 Administration kr.1.200 I alt kr. 14.848
mindst deres pårørende et par timer til afslapning
blandt ligestillede, således at social isolation undgås.
I Cafe Husk kan demente og pårørende mødes hver
måned til musik eller anden form underholdning. I år
har Demens Cafeen har besøg af duo som har
underholdt med sang og musik, som mange har haft
lyst til at synge med på.. Det er lykkedes at at skabe
et godt sammenhold mellem de pårørende således at
fælles problemer / udfordringer kan løses i
behageligt samvær. Cafe Husk holder til i Huset på
Hvidovrevej, og det er til stor glæde for brugere og
pårørende.

14.848,00

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

12.1-2017 Ældre

Ældre sagen, Sygehusvenner

6.900,00 Ikke brugt på noget.

Der har for året 2017 ikke været anvist
Sygehusvenner til Ældre Sagen.

6.900,00

0,00

Det fulde beløb retureneret

13.1-2017 Ældre

Ældre sagen, Telefontjenesten

5.000,00 Information i avis kr. 780 Administration/telefon kr.
4.700 I alt kr 5.480

Formålet med projektet er at ringe til ældre borgere i
kommunen hver morgen. Vi får herved klarhed over
om borgerne har det godt og om borgerne evt. har
brug for anden form for hjælp. I de tilfælde hvor der er
behov for hjælp sørger vore frivillige for kontakt til
relevante personer. Vore frivillige der foretager disse
opkald hver dag, har en god kontakt til borgerne, og
det skaber tryghed. Der er flere der henvender sig til
vore frivillige for at få denne hjælp til at starte deres
dag. Vort indtryk er, at det er en stor støtte for de
borgere der har en begrænset eller ingen social
kontakt.

5.480,00

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

290,00

Resterende beløb skal refunderes

15.1-2017 Ældre

Ældre sagen, Besøgsvenner

10.000,00 Information i avis kr. 7.721 Administration kr.
3.400 Kursus kr. 1.137 I alt kr. 12.258

16.1-2017 Ældre

Ældre sagen, Ensomhed

10.000,00 Ikke brugt på noget.

Formålet med projektet er, at vore frivillige besøger
borgerne en gang om ugen, for at tale om
hverdagens emner og evt. gå en tur. Vore frivillige
besøger de borgere som har en meget begrænset
eller ingen sociale relationer. Besøgsværten visiteres
af kommunen.Besøgsvennerne forsøger at bryde den
ensformige hverdag, ved at være til stede og at lytte.
Besøgsvennen henter sin inspiration og sparring i
arbejdsgruppen, hvor vore frivillige sammen løser
både gode og dårlige oplevelser. I år har det været
svært at få besøgsvenner, og vi har derfor arbejdet
ihærdigt på at få nye venner til denne gruppe. Her
sidst på året har der været stor interesse omkring
denne opgave, da vi har fået pænt med
henvendelser.
Vi har for år 2017 ikke haft mulighed for at bruge

12.258,00

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

0,00

10.000,00

Det fulde beløb retureneret

7.697,00

Resterende beløb skal refunderes

dette beløb.

17.1-2017 Ældre

Det Frivillige Ældrearbejde, Ældre
hjælper ældre.

50.000,00 Midlerne er anvendt til rådgivningskontoret i HUSET
samt forskelloige projekter /Tiltag.

Der er åben træffetid fire gange ugentligt for
Hvidovres ældre borgere. Der tilbydes hjælp, støtte
og rådgivning

42.303,00

18.1-2017 Ældre

Det Frivillige Ældrearbejde, Cafe
Eftermiddag (Vild med Dans)

30.000,00 Midlerne anvedt til det ansøgte formål

Der er afholdt cafeeftermiddag med fællesdans på
risbjerggård i vinterhalvåret.

30.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

19.1-2017 Ældre

Det Frivillige Ældrearbejde,
Indkøbsbussen

60.000,00 Leje af bus, samt tryk af foldere

Der tilbydes indkøbsordning til Hvidovres ældre
hjemmeboende. Bussen kører skiftesvis til de to
indkøbscentre i Hvidovre

60.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

20.1-2017 Ældre

Det Frivillige Ældrearbejde,
Influenzavaccination af ældre

8.000,00 Anvendt til formålet

Vaccination af kommunens ældre i de fire
lokalområder

6.700,00

21.1-2017 Ældre

Det Frivillige Ældrearbejde,
Erindringsdans

5.000,00 Anvendt til formålet

Samarbejde med kommunens plejecentre om at lave
erindruingsdans for plejehjemsbeboere med demens

5.000,00

0,00

Resterende beløb skal refunderes

22.1-2017 Ensomme

Avedøre Kirke, Juleaften

Kirken holder juleaften for enlige og ressourcesvage
familier. Der er 15 frivillige tilknyttet og ca. 75
deltagere.

24.262,28

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

16.000,00 Mad, juletræ, frivillighedsmiddag, drikkevarer, guf,
bankopræmier, mandelgaver, julegaver og
frivillighedsgaver.

1.300,00

Resterende beløb skal refunderes

23.1-2017 Ensomme

Dansk Folkehjælp, seniornet

24.1-2017 Ensomme

FORA, Hvidovre

25.1-2017 Misbrug eller tidligere Hvidovre Lions Club - Løb mod
misbrugere
narkoen

26.1-2017 Misbrug eller tidligere Hvidovre Lænken
misbrugere

5.000,00 Papir, kurverter, telefontilskud, projektafslutning,
transport, frokost, rekvisitter bankospil, rundvisning
Sankt Petri kirke, rundvisning cirkusmuseet,
rundvisning nyboder, guidet rundvisning
arbejdermusset, porto.

Projektet samler ensomme ældre +65, som ikke har
noget socialt netværk. Gruppen mødes til sociale
hygge og samvær og tager også på ture sammen.
Gruppen mødes 2 gange månedligt og projektet har
kørt siden efteråret 2016. Der er 2-4 frivillige tilknyttet
projektet og 25 frivillige deltagere.

5.000,00

I 2017 har vores 9 engagerede frivillige afholdt i alt 6
forløb med samlet 32 ’spis-sammen-aftener. De
deltagende mænd har typisk tilmeldt sig et forløb på 6
gange. Desuden instruerede vores frivillige en gruppe
Førtidspensionister i sund og enkel mad og prøvede
at inspirere til en selvorganiseret Madklub for
gruppen. Vi har samlet haft ca. 50 deltagere fordelt
på holdene. Alle har lært basalt køkkenhåndværk og
råvarekendskab og nydt at være sammen med de
rummelige frivillige, som har skabt god stemning og
inkluderende fællesskaber.
Lions afholder det årlige Løb mod Narkoen løb hvor
25.000,00 Trykning af program, diverse annoncer i Hvidovre
avis, startnumre, gravering af pokaler/medaljer, køb af overskuddet går til aktiviteter der forebygger
tillægs præmier, frugt til løbs deltagere og leje af
narkotikamisbrug blandt Hvidovres unge. Der søges
tidstagningsboks og målplader
om tilskud til annoncer, medaljer, pokaler, løbenumre
med elektroniske chiptagning og løbeprogram.

9.752,52

10.000,00 Undervisning i ernæring, papir, toner, annoncer,
mapper, kontor og koodinering.

50.000,00 Anvendt til foreningens forskellige udgifter ved
netværksarrangementer og social samvær

0,00

247,48

Hele beløbet er anvendt

Resterende beløb skal refunderes

26.082,60

0,00 Foreningen dækker selv mere forbrug

Foreningen tilbyder fællesskab uden alkohol og har
både rådgivning og sociale aktiviteter. Der søges om
dækninger for udgifter ved den frivillige del af
Hvidovre lænken.

50.000,00

0,00

Kassér er død, derfor er regnskab ikke
modtaget endnu, men fået at vide pr.
telefon at hele beløbet er anvendt,
ligesom de forrige år. De sender et
fredag d. 23. marts

27.1-2017 Misbrug eller tidligere Lænken, udgående team
misbrugere

6.000,00 Ophold/lokaler, forplejning, undervisningshonorar,
undervisningsmaterialer, erfaringsmøder

Marts blev teamet undervist omkring vigtige temaer i
forhold til at være pårørende til en der drikker for
meget, og det at være afhængig af alkohol både
voksne og børn. I maj og september afholdtes
seminar hvor der var motiverende samtaleteknikker. I
november var der studietur i København Kommunes
Alkohol og stofbehandlingstilbud, der blev vist rundt
og holdt oplæg. Der bliver løbende sparret og delt
erfaringer.

6.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

28.1-2017 Misbrug eller tidligere Alkoholrådgivningen Byvej
misbrugere

8.000,00 Rengøring, kort, blomster, køkken, bredbånd, lys,
telefon, poser, kaffe, støvsuger, varer og IT.

Har været et år med travlhed. Der har været en del
hjemmebesøg. Ca. 15 borgere får antabus, eller
kommer til samtale en gang om ugen.
Gennemsnitsalderen lægger på 50. Der er flere
kvinder der kommer til samtaler flere gange om ugen.
Det er ret tidskrævende men det går godt.

8.164,80

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

29.1-2017 Misbrug eller tidligere TUBA Hvidovre
misbrugere

8.000,00 Supervision og kurser

Der er i 2017 rekrutteret frivillige terapeuter til
individuelle terapier, og som sædvanlig har der været
gruppeforløb. Begge har skabt positiv forandring for
de unge. Der er co-terapeuter i grupperne som har
været en succes. Det har været muligt at give 18
unge et særligt tilbud om behandling, takket være de
frivilliges hjælp.

8.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

32.1-2017 Kriseramte

Sorggrupperne Avedøre Kirke

6.000,00 Blev overført får dage efter pengene blev bevilligt, da
leder ikke kunne komme på det kursus som pengene
skulle bruges til.

33.1-2017 Kriseramte

Forældre Fonden

20.000,00 Er blevet brugt ude på deres fem
førstehjælpslejligheder.

0,00

20.000,00

6.000,00

0,00

Blev bogført 25/4-2017

Hele beløbet er anvendt

34.1-2017 Andet

Cafe Hjertetræet

4.000,00 Arbejdstøj.

Hjælper til i Café Hjertetræ.

4.550,00

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

35.1-2017 Handicap

Høreforeningen Hvidovre

8.000,00 Annoncer 2017. 3.759,25, frimærker
1.456,00,administration 1.903,00, møder
250,00, Direkte udgifter i forbindelse med 4
møder 1.391,40 i alt 8.759,65 kroner

Projektet indeholder: Fire møder med
instruktion og foredrag om relevante
oplysninger for hørehæmmede. Deltager antal
i alt 116. Samt uddeling af materialer om
Verdens Høredag 3. marts 2017. Vi stod i
Frihedens Butikscenter og uddelte cirka 500
flyers om støj på arbejdspladsen. Endelig
havde vi vore egen bod på kultur og
Fritidsmessen 28. oktober 2017, hvor vi kom i
kontakt med rigtig mange mennesker. De
fleste mennesker til alle vores arrangementer
mener vi er borgere i Hvidovre Kommune. Vi
er 6 frivillige aktive medlemmer, Vi mener at
aktiviteterne lever op til projektet: At skabe
en bedre hverdag for hørehæmmede i
Beløbet
Hvidovre
er Kommune
anvendt til de
2017.
ansøgte formål

8.759,65

0,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

36.1-2017 Handicap

Bedre Psykiatri i Hvidovre

39.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

37.1-2017 Handicap

Brohusklubben

5.000,00 Til støtte og netværksaktiviteter

Foreningeen laver netværksaktiviteter for døve i alle
aldersgrupper.

5.000,00

0,00

Kassér er død, derfor er regnskab ikke
modtaget endnu, men fået at vide pr.
telefon at hele beløbet er anvendt,
ligesom de forrige år. Der er
efterfølgende modtaget årsregnskab

38.1-2017 Handicap

Døveforeningen af 1866

5.000,00 Til netværksarrangementer

Foreningen laver netværksaktiviteter for døve i alle
aldersgrupper

5.000,00

0,00

Kassér er død, derfor er regnskab ikke
modtaget endnu, men fået at vide pr.
telefon at hele beløbet er anvendt,
ligesom de forrige år. Der er
efterfølgende modtaget årsregnskab

39.1-2017 Sygdom

Parkinson cafe Hvidovre

5.000,00 Stempel til kontor kr. 1000,00 Information i avis kr.
3939,00

Cafémøder for parkinsonramte. (ca. 10 årligt).
Deltagere pr. møde ca. 30 personer. 5 frivillige.

4.939,00

40.1-2017 Sygdom

Scleroseforeningen Hvidovre

7.000,00 Aktiviteter, Kørsel, Bestyrelses omkostninger og
øvrige omkostninger.

Møder og arrangementer for mennesker med
sclerose og deres pårørende

7.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

41.1-2017 Sygdom

Dansk forening for Hals- og
Mundhuleopererede

3.000,00 Gaver, efterårskonference, blomster, udflugter,
forplejning, bankgebyr, brugerbetaling ved
arrangementer og udflugter, bank lotteri.

Vi har i 2017 haft forskellige arrangementer og
udflugter. Den største udflugt gik til Hven, hvortil vi
sejlede med morgenbord, rundtur på øen i bus,
frokost og guide på Tycho Brahemuseet. Kaffe og
kage på sejlturen hjem. En rigtig dejlig tur hvor vi alle
med hver vores handicap, kunne deltage og være
sammen en hel dag.
Ellers har der været sammenkomster i vores lokale,
som vi låner på taleinstitut på Rygårdsalle i Hellerup

3.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

42.1-2017 Sygdom

Astma-allergi foreningen

4.800,00 Ikke brugt på noget.

4.800,00

0,00

Det fulde beløb retureneret

39.000,00 Nets, telefon, oplægsholdere, netværksgrupper,
Hvidovre annoncering, servicegebyrer og kontorhold.

61,00

Foreningen har betalt retur beløbet

1.2-2017

Ældre

Dansk Folkehjælp Hvidovre ,
seniornet

10.500,00 Papir, kurverter, telefontilskud, projektafslutning,
transport, frokost, rekvisitter bankospil, rundvisning
Sankt Petri kirke, rundvisning cirkusmuseet,
rundvisning nyboder, guidet rundvisning
arbejdermusset, porto.

2.2-2017

Ældre

Herrehjørnet i Strandmarkskirken

2.000,00 Beløbet er anvendt til indkøb af mad- og
drikkevarer til Herrehjørnets aftener.

3.2-2017

Ældre

Det Frivillige Ældrearbejde Erindringsdans, julebal 2017

6.500,00 Anvendt

4.2-2017

Ældre

Det Frivillige Ældrearbejde Førstehjælp/Lungeredning/Hjertes
tarter

5.2-2017

Børn, unge og familier Børns Voksenvenner Satellitmatcherteam

6.000,00 Aktiviteter og projekter.

6.2-2017

Børn, unge og familier DUI - Cirkus Arcus

5.000,00 Diesel, broafgift.

7.2-2017

Børn, unge og familier Alle spejderforeninger i Hvidovre
Kommune

10.000,00 Aktivitetetn er ikke blevet afholdt da der ikke kunne
bookes instruktør på ønskede dage

Projektet samler ensomme ældre +65, som ikke har
noget socialt netværk. Gruppen mødes til sociale
hygge og samvær og tager også på ture sammen.
Gruppen mødes 2 gange månedligt og projektet har
kørt siden efteråret 2016. Der er 2-4 frivillige tilknyttet
projektet og 25 frivillige deltagere.

10.500,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

Som beskrevet i ansøgningen om støtte fra §
18 midlerne er Herrehjørnet er forum for
mænd, enlige, enkemænd o.a. Vi mødes ca. 1
gang om måneden, spiser sammen, hygger og
ser en film. Der kommer mindst 20 mænd til
sammenkomsterne. En del af de bevilgede
midler blev brugt til en julefrokost sidst i
november. Den var en stor succes.
samarbejde med de komunale pelejecentre om
fællesdans for borgere med demens

2.000,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

6.500,00

0,00

Hele beløbet er anvendt

ikke afholdt - midler returneret

0,00

Satellitmatcherteamets arbejde skal rettes mod børn
som vosker op med sparsom voksenkontakt og derfor
mangler rollemodeller og fortrolige. Ofte er der tale
om børn med et spinkelt familienetværk. Der er tale
om børn der føler sig svigtet af de voksne og som
derfor er ensomme og sårbare. Satellitmatcherteamet
skal have fokus på børn i Hvidovre, Ishøj og
Rødovre. En voksenven kan være med til at
forebygge vankeligheder igennem barnets opvækst.
Der er 4-8 frivillige tilknyttet projektet.

6.000,00

I august måned 2017 gennemførte Cirkus Arcus en
weekend i Salling, hvor der blev afholdt
Børnecirkusfestival.
På festivalen lærte vores artister nye ting, de kan
optræde med og får nye ideer. De lavede små
forestillinger på tværs af de forskellige cirkusser
Artisterne har tilegnet sig gode oplevelser, nye
udfordringer og ny viden, som kan viderebringes i
fremtidige forestillinger til gavn for de Hvidovre
borgere der kommer ind og ser os. De deltagende
artister har fået nye ideer, som de deler med de
øvrige artister. Alle de frivillige som deltog, fik både
ny viden med hjem fra de andre cirkusser og
sammenholdet imellem de forskellige cirkusser blev
styrket.
19.500,00 Plader til bro 4933,- Rafter til bro 17.160,- Reb 6.000,- Vi byggede en bro som 180 af hvidovre kommunes
spejdere brugte i en hel uge. Ialt var vores budget på
86.500 kroner, men vi brugte desværre 21.000 kroner
mere og fik derfor et underskud, som grupperne
dækker, men vi havde en super lejr. Jeg fremsender
gerne regnskab som pdf.

4.518,55

19.500,00

10.000,00

0,00

481,45

0,00

Beløb returneret

Hele beløbet er anvendt

Resterende beløb skal refunderes

8.2-2017

Børn, unge og familier Mormorordningen

9.2-2017

Handicap

5.368,00 Småanskaffelser, PC samt printer. Telefon
abonnoment, kontorartikler: kontorpapir og
farvepatroner, legetøj og forsikring

Vi er en Mormorordning der går ud og passer syge
børn i deres hjem.

9.261,00

Foreningen for
Førtidspensionister i Hvidovre Synliggørelse af organisationen

3.750,00 Fotograf Henning Rasmussen v. Photocare, Friheden: Vi søgte §18 til synliggørelse af foreningen ved hjælp
2.500,00 kr. Roll-Up og Banner bestilt fra Vistaprint:
af en Roll-Up og et banner. Vi lavede en aftale med
1.171,00 kr. I alt: 3.671,00 kr.
fotograf Henning Rasmussen fra Photocare i
Friheden om, at få taget billederne. Derefter lavede
begge igennem Vistaprint. Vi brugte begge dele til
Kultur - og fritidsmessen i efteråret 2017, så alle
kunne se at vi eksisterer som forening. Hver 14. dag
bruger vi Roll-Uppen når vi låner et lokale i Frihedens
Idrætscenter, hvor vi holder vores hyggemøder.
Banneret vil vi igen bruge banneret på Kæmpernes
loppemarked, Se Roll-Uppen og banneret inde på
vores hjemmeside:
www.foreningenfoertidhvidovre.dk på forsiden, samt
under " Hvem er vi", Tak.

3.671,00

10.2-2017 Handicap

Dansk Blindesamfund Kreds
Storkøbenhavn Syd

6.000,00 Kassere er stoppet.

6.000,00

11.2-2017 Sygdom

Parkinson cafe Hvidovre

7.000,00 Kontorhold
Lydudstyr

12.2-2017 Sygdom

Landsforeningen mod
spiseforstyrrelser og selvskade Rådgivning til personer berørt af
spiseforstyrrelser og selvskade
samt synliggørelse af LMS' tilbud

13.2-2017 Flygtninge

Strandmarkskirkens
flygtningefællesskab - sommerfest

I alt bevilliget § 18 i 2017

kr. 1992,84 Div. materialer kr. 904,42 Cafémøder for parkinsonramte. Ca. 10 møder årligt.
kr. 4095,58
Deltagere ca. 30 pr. møde 5 frivillige

10.000,00 Det bevilgede beløb er anvendt til rekruttering
og uddannelse af frivillige rådgivere samt
supervision og opkvalificering. Desuden er en
andel anvendt til synliggørelse af foreningens
rådgivnings- og aktivitetstilbud, således at
flere borgere i kommunen kan få den hjælp og
støtte, de har brug for. 3.500 kr. til
rekruttering og basisuddannelse 3.500 kr. til
supervision, uddannelse og opkvalificering
3.000 kr. til synliggørelse

4.000,00 Slush Ice Maskine, popcorn, hoppeborg,
engangsservice, servietter etc.

568.718

Beløb anvendt til rekrutteringsannonce for nye
frivillige, som ansøgt. Kasserer er stoppet hvorfor der
er tilkendegivet via tlf. at beløbet er anvendt til det
ansøgte formål

I alt har ca. 6.000 borgere i Danmark benyttet sig at
LMS´ tilbud, hvad end det har været en
rådgivningssamtale, et støttegruppeforløb eller yoga.
For borgere i Hvidovre Kommune gælder det, at i alt
24 individer har henvendt sig i løbet af 2017. Antallet
af frivillige rådgivere var ultimo 2017 ca. 45 i den
lokale rådgivning i København. I 2017 er der blevet
gjort en ekstra indsats for at rekruttere nye frivillige,
og med en indsats over for at synliggøre tilbuddene i
foreningen har flere fået øjnene op for, at der er hjælp
at hente, og det gælder både de ramte, pårørende og
fagpersoner med interesse i eller relation til emnet.
Faktisk er mindst halvdelen af samtlige henvendelser
til LMS fra pårørende til en person, som er ramt af en
spiseforstyrrelse og/eller selvskade.
Til vores sommerfest var vi ca 50 mennesker, hvor
halvdelen var frivillige og den anden halvdel var
flygtninge og nydansker. Den største del af dem der
kom var hvidovreborgere. Det blev en lykket
sommerfest hvor både børn og voksne hyggede sig
og skabte nye relationer.

6.992,84

10.000,00

2.842,00

Returneret

0,00

79,00

Foreningen dækker selv mere forbrug

Foreningen har betalt retur beløbet

0,00

7,16

Foreningen har betalt retur beløbet

0,00

1.158,00

37.321

Resterende beløb er refunderet

0,00

