Indstillingsark § 18
2018 - 2.
rundeuddeling

Nr.

Målgruppe

Forening/organisation

Ansøgningens formål

Tidligere bevilget fra § 18
(2. år tilbage)

1.2-2018

Børn, Unge og Familier Natteravnene Hvidovre Syd Natteravnene skaber tryghed ved
deres tilstedeværelse samt åbner
op for dialogen mellem unge og
voksne. En af sideeffekterne ved
deres tilstedeværelse er, at
hærværk, vold og anden
kriminalitet i de områder, hvor de
færdes er faldende. Når
Natteravnene møder de unge
deler de slik og kondomer ud.

2.2-2018

Børn, Unge og Familier Mormor-ordningen i HvidovreForeningen tilbyder pasning af
2017: 10.000 kr. samt
syge børn. Der er en frivillig
2018: 5.270 kr.
koordinator tilknyttet. Der søges
om tilskud til foreningens
driftsudgifter til telefon, web-hotel,
pjecer og porto, kontorartikler,
kursus og forsikring.

3.2-2018

Børn, Unge og Familier Børns Voksenvenner

Foreningen søger om midler til at 2017: 6.000 kr.
etablere et satellitmatcher-team på
Vestegnen herunder Hvidovre
Kommune. Satellitmatcher-teamet
skal medvirke til at skabe flere
venskaber mellem ensomme børn
fra familier i Hvidovre med et
spinkelt familienetværk og frivillige
ressourcestærke voksne i
Hvidovre Kommune.

4.2-2018

Ældre

Foreningen planlægger i
2017: 11.500 kr. samt
samarbejde med kommunens
2018: 6.500 kr.
plejecentre et arrangement
"Erindringsdans" som afsluttes
med et julearrangement i
udgangen af 2018. Arrangementet
er for beboere på kommunens
plejecentre.

Frivillige ældre i Hvidovre

Ikke modtaget midler
de sidste to år.

Ansøgt beløb i kr.

Frivillighedsrådets
indstilling i kr.

Frivillighedsrådets begrundelse

5.000,00

5.000,00

Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen
imødekommes, da det er et
godt projekt med et godt
formål.

7.254,00

5.000,00

Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen delvist
imødekommes. Der indstilles
til reducering af det ansøgte
beløb, idet frivillighedsrådet
henstiller til at projektet selv
dækker udgifter til kursus og
forsikring via den tilknyttede
brugerbetaling

10.000,00

5.000,00

Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen delvist
imødekommes. Der indstilles
til reducering idet projektet
også omfatter andre
kommuners børn, hvorfor der
kan ansøges i de andre
kommuners paragraf 18
puljer.

6.500,00

0,00 Ansøgningen trukket på
mødet.
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5.2-2018

Ældre

Frivillige ældre i Hvidovre

Foreningen planlægger et
2017: 10.000 kr.
førstehjælpskursus inkl.
lungeredning og hjertestarterbetjening for frivillige deltagere fra
alle kommunens
pensionistforeninger, som
beskæftiger sig med møder og
arrangementer for og med ældre
borgere.

6.2-2018

Ældre

Ældre Sagen Hvidovre

Ældresagen planlægger et
arrangement i efteråret for
ensomme i Hvidovre Kommune.
Ved arrangementet er der
mulighed for at lytte til musik,
synge med og skabe kontakt til
andre.

7.2-2018

Ensomme

Dansk Folkehjælp,
Hvidovre afdeling

Foreningen etablerer Seniornet 2
og ansøger i den forbindelse om itudstyr til registrering af deltagere,
aktiviteter, mødeindkaldelser,
referater, ansøgninger,
forbrug/regnskab, annoncer mv.
Seniornet henvender sig til enlige
pensionister med ringe netværk og
som er i risiko for ensomhed.
Seniornet samles jævnligt til
samvær, udflugter og aktiviteter.

Ansøgt beløb i kr.

10.000,00

10.000,00

9.000,00

5.000,00

2017: 10.000 kr. samt
2018: 10.000 kr.

OBS!
Aktivitetsudvidelse seniornet 2 har derfor
ikke tidligere
modtaget midler.

Frivillighedsrådets
indstilling i kr.

35.000,00

Frivillighedsrådets begrundelse

Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen
imødekommes. Aktiviteten
blev, grundet manglende
underviser, ikke afholdt i
2017 og 2017 bevillingen er
returneret efter gældende
regler. Det planlægges at
holde aktiviteten i 2018.
Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen
imødekommes delvist.
Grunden til reduktion er at
rådet skønner at foreningen
selv kan dække
annonceringen eller anvende
deres medlemsblad hertil.
Der indstilles derfor tilskud til
dækning musikudgiften.

0,00 Frivillighedsrådet indstiller, at
ansøgningen afvises.
Afslaget begrundes med, at
Frivillighedsrådet indstiller til
tilskud til seniornet nr. 1 samt
at rådet vurderer at en
veletableret forening som
Dansk Folkehjælp allerede
har det udstyr, som der
ansøges om tilskud til.
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Ansøgt beløb i kr.

Frivillighedsrådets begrundelse

8.2-2018

Ensomme

Dansk Folkehjælp,
Hvidovre afdeling

Seniornet planlægger en tur til
Andelslandsbyen Nyvang i
efteråret 2018. Netværket
henvender sig til enlige ældre
medborgere, der ikke deltager i
foreningslivet eller kommunens
årlige pensionistskovture.

9.2-2018

Ensomme

Avedøre Kirke

Avedøre Kirke afholder juleaften
for borgere, som ikke har nogle at
holde jul sammen med eller de der
ikke magter eller har råd til at
2016: 15.000 kr. samt
holde jul for deres børn. Ingen skal 2017:16.000 kr.
være ensomme juleaften og alle
skal have mulighed for at holde en
hyggelig juleaften med andre.

10.2-2018

Ensomme

Herrehjørnet i Strandmarkskirken
Foreningen samler ca. 10 gange
om året 25-30 mænd til spisning i
kirkens lokaler. Samværet er
udelukkende for mænd, hvoraf en
del er enlige, enkemænd, fraskilte, 2017: 2.000 kr.
ugifte osv.

9.500,00

2.000,00

Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen delvist
imødekommes. Der indstilles
til reduktion idet der ikke jf
kriterier for uddeling, ikke
bevilliges tilskud til forplejing.
Dog kan der dækkes
annonceringsudgifter

11.2-2018

Kriseramte

Røde Kors Herberg for
Kvinder

8.722,00

8.722,00

Frivillighedsrådet indstiller til
at ansøgningen
imødekommes, da aktiviteten
er målrettet en sårbar
målgruppe

2017: 15.000 kr.

Herberget søger nye frivilige og
Ny ansøger!
nye frivillige mentorer til deres
efterværnsprojekt for de hjemløse
kvinder. Herberget søger om
støtte til annoncering.

15.875,00

Frivillighedsrådets
indstilling i kr.

16.000,00

5.000,00 Frivillighedsrådet indstiller til
at ansøgningen delvist
reduceres. Frivillighedsrådet
vurdrer, at de ting der
ansøges til ikke opfylder
kriterierne for tildeling fra
puljen. Dog ønsker rådet at
anerkende det gode projekt,
og indstiller, da der er midler
i puljen, til et symbolsk
tilskud. Der henstilles til at
projektet ikke ansøger om
dækning af disse udgifter
fremadrettet.
16.000,00 Frivillighedsrådet indstiller,
at ansøgningen
imødekommes, da det er et
godt arrangement for
sårbare målgrupper
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12.2-2018

Handicappede

Brohusklubben for ældre
døve

Brohusklubben er en forening for 2017: 5.000 kr.
ældre døve, hørehæmmede og CI
opererede tegnsprogsbrugere over
60 år. Brohusklubbens formål er at
virke isolationsforebyggende og
sikre tilgængelighed og aktiviteter
på medlemmernes sproglige,
kulturelle og sociale præmisser.
Brohusklubben søger om tilskud til
driftsudgifter.

16.460,00

13.2-2018

Handicappede

Døveforeningen af 1866

0
Foreningen planlægger løbende
aktiviteter for foreningens
medlemmer. Foreningens formål
er, at sikre at ingen lades alene og
uden sociale og kulturelle tilbud heller ikke mennesker med
høretab. Døveforeningen søger
om tilskud til driftsudgifter.

57.505,00

0,00 Frivillighedsrådet indstiller til
at ansøgningens afvises.
Afslaget begrundes med at
der er indstillet tilskud til
anden aktivitet for samme
målgruppe; døve, samt at
rådet i budgettet noterer sig
at flere udgiftsposter ikke
dækkes jf de lokale kriterier
for uddeling .

14.2-2018

Handicappede

Dansk Blindesamfund
Storkøbenhavn Syd

Dansk Bindesamfund planlægger
en sommerudflugt til Dyrehaven
den 12. august med frokost og
foredrag fra en skovfoged om
Dyrehavens bestand og historik.
Foreningen søger om midler til
betaling af bustransport,
foredragsholder og udgifter til
dækning af ledsagere.

6.000,00

0,00 Frivillighedsrådet indstiller til
at ansøgningen afvises, idet
der ikke jf kriterier for
uddeling kan tildeles støtte til
Transport/Udflugter.

2017: 6.000 kr. samt
2018: 6.000 kr.

8.000,00 Frivillighedsrådet indstiller, at
ansøgningen delvist
imødekommes. Der
indstilles til reducering idet
frivillighedsrådet vurderer at
der ikke kan ydes tilskud til
samtlige udgifter i budgettet
samt at der er 10 hvidovre
borere i tilbuddet. Der
indstilles til tilskud svarende
til 800 kr. pr hvidovre borger
og henstilles til at restbeløbet
ansøges i andre kommuners
puljer
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15.2-2018

Sygdomsramte

Ny ansøger!
Nyreforeningen
Foreningen planlægger en
Københavns omegnskreds temaaften for nyrepatienter om
tandskader og infektioner. På
temadagen vil der være oplæg fra
en repræsentant fra Danske
Tandplejere og en overlæge fra
Nefrologisk afdeling på Herlev
Hospital.

16.2-2018

Flygtninge

Strandmarkens
Flygtningefællesskab

17.2-2018

Andet

Café Hjertetræet

Ansøgt beløb i kr.

Frivillighedsrådets
indstilling i kr.

Frivillighedsrådets begrundelse

5.000,00

2.500,00

2017: 4.000 kr.
Strandmarkens
Flygtningefællesskab er en gruppe
frivillige danskere, som hjælper
flygtningefamilier i Hvidovreområdet med at blive integreret og
føle sig velkomne. Gruppen
planlægger en sommerfest og
søger derfor midler til leje af
hoppeborg, popcornmaskine,
slushice-maskine, leje af hal og
leje af bus.

4.000,00

2.000,00 Frivillighedsrådet indstiller at
ansøgningen delvist
imødekommes. Der indstilles
til reduktion idet rådet
vurderer at ikke alle
udgiftsposter kan dækkes jf.
kriterierne. Der indstilles
derfor tilskud til leje af
hoppeborg. Rådet henstiller
til at tilknytningen til Hvidovre
synliggøres yderligere i
fremtidige ansøgninger.

Café hjertetræet er et projekt som 2017: 8.000 kr.
rækker ud efter mange Hvidovre
borgere. I Caféen kan man komme
og spise sund dansk mad. I
Caféen kan man også lære at lave
en sund madpakke og lave god
billig mad. Foreningen søger om
midler til nyt arbejdstøj til deres
frivillige.

7.500,00

7.500,00

I alt ansøgt
Der er i 2018 afsat 580.500 kr. til § 18 støtte. I første runde blev der uddelt 506.520 kr.
Der resterer 73.980 kr. i puljen. Der er tilbageløbet i alt 37.321 kr. fra 2017.
Der er således 111.301 kr. til uddeling i 2. runde 2018.
Frivillighedsrådet indstiller samlet støtte for i alt 81.722,00. Der resterer således 29.579,00 kr. i puljen.

229.316

I alt indstillet

81.722

Frivillighedsrådet indstiller til
at ansøgningen delvist
imødekommes. Der indstilles
til reducering idet
Frivillighedsrådet vurderer, at
aktivitetn også omfatter adre
borer ed hvidovreborger og
der henstiles til at foreningen

Frivillighedsrådet indstiller til
at ansøgningen
imødekommes, da det er et
godt projekt

