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§ 18 puljemidlernes fordeling i 2019
Konto Ansøger
nr
355

Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter i 2019

ADHD foreningens afdeling ADHD lokalafdeling Næstved, Faxe og Stevns søger midler til
i Næstved, Faxe og Stevns foredrag om struktur og hjælpemidler for børn og unge i hverdagen.

Målgruppe

369

Alzheimerforeningen

Astma-Allergi Foreningen

1486 Bedre Psykiatri
Lokalafdeling
Køge/Faxe/Stevns

Påtænkte aktiviteter i Faxe kommune:
A. En-to informations- og oplysningsaften om psykisk sygdom,
behandling, rådgivning mv.
B. Samtalegruppe for pårørende til psykisk syge med henblik på at
yde støtte og rådgivning.
C. En netværksgruppe for forældre til psykisk sårbare børn og unge.
D. Lokale støtte/hjælpefunktioner til pårørende til personer med
psykisk sygdom.

5.000

Til foredrag i Haslev .
Mangler regnskab

5.000

27.700

20.000

Til det ansøgte.
(Såfremt
aktivitetsniveau kan
bekræftes.
Foreningen har i 2018
ikke været lige så
aktiv som antaget.
Regnskab specificers
yderligere.)

21.700

6.400

2.500

Til det ansøgte og i
forhold til det antal
personer, der deltager
fra Faxe Kommune.

4.800

71.500

7.000

Til opstart - så fremt
tilslutningen bliver stor
kan I henvende jer
igen.

0

5.000

Aktiviteter for hjemmeboende demente og beboere på plejehjem.
Målgruppen er medlemmer i Faxe Kommune,
Grupper til pårørende og demente.
personale fra dagcentre/plejehjem og øvrige
Formålet er at skabe et netværk, der kan bruges i hverdagen.
interesserede borgere.
Foredrag:
Det skal være muligt at give de sygdomsramte, deres familier og
plejepersonale de bedste redskaber til at skabe så tålelig tilværelse for
den sygdomsramte som muligt.
Formålet er at oplyse om den nyeste viden indenfor demensområdet.
Kurser:
For at kunne oplyse og rådgive så godt som muligt er det nødvendigt
at de frivillige får ajourført deres viden indenfor demensområdet.
Oplysningsmateriale:For bedre at kunne oplyse om
demenssygdommen.

Luftballonen Sommercamp er et unikt træningstilbud for børn og unge
mellem 9 - 17 år med astma, allergi eller eksem, primært baseret på
frivilligt arbejde. Campen varer i 9 dage i skolernes sommerferie, med
ca. 60 deltagere, hvoraf 2 forventes fra Deres kommune.
Luftballonens formål er at hjælpe, rådgive og skabe gode sociale
netværk for kronisk syge børn og unge, der har brug for hjælp og
støtte. Luftballonen klæder deltagerne på til bedre at kunne tackle
deres kroniske sygdomme, hvilket opnås via undervisning i
astma/fysioterapi, strategier for selvhjælp samt sociale – og
sundhedsfremmende aktiviteter.

Anbefalet
Bemærkninger/regn Bevilliget
tilskud i 2019 skab for 2017
tilskud i
modtaget
2018

Målgruppen er forældre til børn og unge med ADHD,
pårørende, lærere og andre fagpersoner.

Formålet er at formidle viden til berørte personer som er i berøring
med ADHD eller lignende
349

Ansøgt beløb

Børn og unge mellem 9-17 år og som har
astma/allergi.
Målsætningen er, at deltagerne efter Luftballonen vil
være i stand til at tackle deres sygdomme bedre,
fået brudt dårlige mønstre, blevet mere aktive og
fået udvidet sociale barrierer. Retningslinjerne samt
indhold for campen følger Sundhedsstyrelsens
anbefalinger for samme målgruppe.

Pårørende til psykisk syge, fx familie, venner,
arbejdskollegaer mv. Bedre Psykiatri er en forening,
som primært drives af pårørende til psykisk syge,
men professionelle og brugere er også medlem af
foreningen.
Aktiviteterne har til formål at støtte, rådgive og
hjælpe de pårørende til psykisk syge, således at de
pårørende bliver bedre i stand til at være en
ressource for den psykisk syge i
behandlingsforløbet, og at de pårørende bliver bedre
i stand til at tage vare på sig selv.
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§ 18 puljemidlernes fordeling i 2019
Konto Ansøger
nr
342

Børns Vilkår

Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter i 2019

Målgruppe

Formålet med BørneTelefonen er at tilbyde børn en linje til rådgivning,
trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte og støtte, f.eks. når
venskaberne slår gnister, når forældrenes skilsmisse gør ondt i
maven, og når børnene udsættes for så grusomme svigt, at de
næsten ikke kan få det sagt. Hver dag, året rundt sidder vores 500
frivillige klar til at rådgive børn i Danmark om deres store og små
problemer.

Målgruppen for Børns Vilkårs rådgivning er børn og
unge i Danmark, der har problemer i deres hverdag.
Det betyder, at børn fra hele Danmark og i alle aldre
kan tage kontakt til BørneTelefonen og få
rådgivning. Langt størsteparten af de børn, som
kontakter os, er i aldersgruppen 6-18 år.

Det helt overordnede mål for BørneTelefonen er døgnåbent alle årets
dage – 24/7/365 – et mål som Børns Vilkår vil arbejde målrettet for at
realisere i de kommende år. I 2019 vil Børns Vilkår iværksætte
følgende udvidelser af rådgivningen: 1) udvidelse af rådgivningens
åbningstid, 2) antallet af frivillige på BørneTelefonen skal øges til 550
inden årets udgang og 3) opdatering af BørneTelefonens
rådgivningstilbud i henhold til den teknologiske udvikling.
Børns Vilkår stræber efter at yde en indsats inden for børne- og
ungeområdet, når det kommer til arbejdet med socialt udsatte børn i
Danmark. BørneTelefonen udgør således et godt supplement til Faxe
kommunes øvrige rådgivningsmuligheder. Hvert år har vi tusindvis af
samtaler med børn og unge, som kun har os at tale med. Dem vil vi
sikre Danmarks bedste rådgivning.

Ansøgt beløb

Anbefalet
Bemærkninger/regn Bevilliget
tilskud i 2019 skab for 2017
tilskud i
modtaget
2018

20.000

12.000

Som et andelsbeløb.
(Pga. nye
målsætninger og fordi
mange børn fra Faxe
Kommune bruger
tilbuddet. Svært at
opgøre det præcise
antal brugere.)

5.000

5.000

Til opstart og det
ansøgte.

10.000

Flere og flere søger hjælp hos BørneTelefonen. For at dække det
stigende behov har vi brug for jeres støtte, da støtte fra kommunale
§18-puljer er essentielt for realiseringen af de planlagte udvidelser af
rådgivningen. Uden jeres støtte bliver det vanskeligt at realisere de
planlagte udvidelser af rådgivningen og vi vil dermed fortsat modtage
henvendelser fra børn i Faxe Kommune, som vi ikke har ressourcerne
til at besvare. Vi håber derfor, at Faxe Kommune vil støtte os i vores
bestræbelser på at kunne hjælpe så mange børn som muligt i Faxe
Kommune.
1484 Børns Voksenvenner Køge Foreningens primære aktivitet består i matchning af børn med en
voksenven, hvilket er en ressourcekrævende proces, der indledes
med interviews med barnets familie. Voksenvennen skal forinden
have gennemført et kursus og skal sluttelig godkendes som
voksenven.
Foreningens sekundære aktivitet består i markedsføring, herunder
annoncering i lokale aviser, af foreningens virke, både overfor
potentielle familier og voksenvenner, men også overfor andre frivillige,
for at tiltrække dem til foreningsarbejdet. De frivillige
foreningsmedlemmer udfører specifikke funktioner, der er med til at
sikre grundlaget for match- processerne.
Børns Voksenvenner Køge har udover Køge Kommune allerede
aktiviteter i Greve, Solrød og Stevns Kommune.Der har også vist sig
et behov for at finde frivillige og voksenvenner til børn i Faxe
Kommune, hvorfor nærværende ansøgning er afsendt. Som en opstart
vil det primært være udgifter til annoncering i de lokale aviser i Faxe
kommune, der er et behov for at få dækket.

Målgruppen er børn mellem 6-16 år, som på grund
af enten skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien,
har brug for en voksenven. Venskaber mellem barn
og voksenven kan bidrage til at barnet oplever større
livsglæde og måske mindre ensomhed i det daglige.
Herudover kan voksenvennen blive en god
rollemodel for barnet, som måske kan præge det
resten af livet.
Da matchningen er en ressourcekrævende proces,
er det foreningens mål at etablere længerevarende
venskaber til begge parters tilfredshed.
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§ 18 puljemidlernes fordeling i 2019
Konto Ansøger
nr
346

Cafe Paraplyen

Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter i 2019

Målgruppe

Overordnet søges der i 2019 §18-midler til at kompetenceudvikle de
frivillige mhp. at under støtte Café Paraplyens brugere til en sundere
livsstil.
Dette vil vi kombinere med aktiviteter, der understøtter fysisk aktivitet;
gåture, bowlingture, petanque, kanotur og andet.

Café Paraplyen er et socialt værested, hvis formål er
at være et kontakt- og omsorgssted for mennesker,
der er socialt udsatte.

Ansøgt beløb

Anbefalet
Bemærkninger/regn Bevilliget
tilskud i 2019 skab for 2017
tilskud i
modtaget
2018

Baggrund for den sociale udsathed kan f.eks. være
fordi brugerne har eller har haft et alkohol- eller
Endelig er det planen, at styrke fællesskabsfølelsen og fagligheden
stofmisbrug, eller fordi de er så psykisk skrøbelige
blandt de frivillige med henblik på fastholdelse af Café Paraplyens
eller har så læderede sociale kompetencer, at de
gode korps af frivillige. Dette vil være i fokus på en 3-dages studietur, ikke selv formår at skabe det netværk, som er
hvor kulturelle input suppleres med aktiviteter, der har til formål at
nødvendigt, for at de kan føle sig som en del af et
styrke gruppens holdånd (teambuilding).
fællesskab.
Slutteligt er det nødvendigt at stille arbejdsbeklædning som t-shirts og Socialt udsatte har en flere usunde vaner og en
forklæder til rådighed for de frivillige.
generelt mere usund levestil end
gennemsnitsdanskeren – hvilket er med til at
Ovenstående fokusområder afspejler sig i ansøgning af §18-midler for fastholde dem i deres udsathed.
året 2019 til afholdelse af:
Det er med baggrund i den viden har vi besluttet, at i
Kostvejledning
året 2019 vil Café Paraplyens aktiviteter være i
Foredrag i den svære samtale
sundhedens tegn.
2-dages kanotur med brugerne
Bowlingture x 3
Studietur for de frivillige
Arbejdsbeklæding
PR-materiale i form af bannere
378

Dansk Handicap Forbund
Stevns-Faxe afd.

At give vores medlemmer en oplevelse i hverdagen, som de ellers
ikke ville kunne få på anden vis.
Så som busture og hyggelige samvær

1478 Dansk Præmatur Forening En kampagne til daginstitutioner med henblik på rådgivning til
pædagoger til for tidligt fødte børn med særlige behov om, hvordan de
kan være med til at skabe bedre trivsel for børnene i
daginstitutionerne. Foreningen har udarbejdet en special udgave af
alle artikler, fagartikler og beretninger, i en institutionsudgave.
Der søges tilskud til sociale og oplysende aktiviteter.
1174 Døveforeningen af 1866

Det er folk med funktionsnedsættelse , det vil sige
folk med et handicap.
De kommer væk fra deres hverdag og oplever noget
de kan se tilbage på, samt de får dannet et netværk.
Målgruppen er børnene via fagfolk, primær
pædagoger på daginstitutioner. De sekundærer er
forældre – idet samarbejdet mellem fagfolk og
forældre omkring barnets trivsel forbedres ved en
større viden på området.
Døve og hørehæmmede samt CI-opererede
tegnsprogstalene.
Fælles er, at de alle betjener sig af dansk tegnsprog
og ikke kan deltage i ordinære tiltag i kommunens
andre regi
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38.000

35.000

15.000

0

2.500

7.469

Til det ansøgte.

Får tilskud fra § 79

25.000

0

2.500

Til det ansøgte
(såfremt regnskab for
2017 fremsendes)

4200 kr. i
2017. Har
ikke søgt i
2018.

5.000

Som et andelsbeløb.
(uklarhed omkring
hvor mange det
gavner i FK)

7.000
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§ 18 puljemidlernes fordeling i 2019
Konto Ansøger
nr
386

200

229

Foreningen Danske
Døvblinde

Haslev Svømmeklub

Kræftens Bekæmpelse lokalforening Faxe

Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter i 2019

Målgruppe

Der ansøges om midler til Erfagruppe Østsjælland, der har 30
deltagere bosat i Østsjælland, heraf 5 borgere bosat i Faxe Kommune.
Formålet med Erfagruppen er at tilbyde døvblinde borgere et særligt
fællesskab og via tilbud, specielt tilrettet til døvblinde, at bringe den
enkelte ud af ensomhed og isolation. At give den døvblinde livsmodet
tilbage og få lyst til igen at deltage i det omkringliggende samfund.
Det er vigtigt at deltage i særligt tilrettelagte arrangementer, hvor der
er plads og ro til at kommunikere og til at se og høre hinanden.
Erfagruppen forebygger i væsentlig grad ensomhed og den isolation,
der nemt kan opstå ved det alvorlige dobbelte sansetab

Målgruppen er døvblinde borgere bosat i Faxe
Kommune (5 personer).
Vi oplever en mødeprocent på omkring 100, idet
mange af vores med-lemmer har vanskeligt ved at
komme ud til, eller opsøge andre aktiviteter. Vi gør
det nemt at komme til møderne og nemt at
kommunikere med andre. Det er trygt.

Der ansøges om tilskud til følgende aktiviteter:
1) Uddannelse af instruktører, samt frivillige til dommeruddannelse
2) Materialer til brug i Haslev Svømmehal
3) Materialer til brug for uddannelse i livredning
4) Lokaleleje, svømmehal på Bornholm
5) Materialer til "SvømmeCafe"

Det er både egne såvel som eksterne livreddere
som undervises (Lærer, andre frivillige foreninger i
faxe Kommune).
I forbindelse med træningslejr er der lejet en
svømmehal til formålet. Det er de 36 medlemmer
som deltog aktivt i træningslejr.

1. Afholdelse af 2 madlavningskurser for 40 kræftpatienter i
samarbejde med diætist.

1. Målgruppen er kræftpatienter med manglende
appetit eller synkebesvær. Så de lærer at lave noget
sundt og nærende mad tilpasset den enkelte.

2. Indkøb af redskaber til træning for kræftpatienter eller
hjerte/kol/diabetes patienter.

1153 LAP Køge og Omegn

2. Målgruppen er patienter med forskellige diagnoser
- kræft/hjerte/kol/diabetes. De træner flere gange om
ugen i Haslev bokseklubs lokaler efter at
genoptræningsforløb er afsluttet på Faxe
Sundhedscenter.

Aktiviteter såsom foredrag , fællesarrangementer,
Borgere der lider af psykiske lidelser. Pt. 10
små ture, forøge medlemstallet. Målet er at skabe en bedre dagligdag medlemmer i Faxe Kommune.
for medlemmerne.
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Ansøgt beløb

Anbefalet
Bemærkninger/regn Bevilliget
tilskud i 2019 skab for 2017
tilskud i
modtaget
2018

11.050

4.000

Til det ansøgte.

4.000

102.374

0

Henvises til
udviklingspuljen.

0

15.000

15.000

Til det ansøgte.
(Såfremt budgettet
specificeres
nærmere.)

6.000

19.000

6.000

Som et andelsbeløb
og til det ansøgte.

5.000
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§ 18 puljemidlernes fordeling i 2019
Konto Ansøger
nr
1170 LEV Faxe-VordingborgStevns

Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter i 2019

Målgruppe

Åbne Cafe og dialogmøder i Faxe - 30-40 deltagere
Med det formål – at vidensdele, danne netværk og drøfte løsninger på
de udfordringer der er i dagligdagen for personer med
udviklingshæmning og deres pårørende.
Musikquiz ”TIP et HIT” arrangement på Faxe Vandrehjem - 40-50
deltagere
Med det formål – at skabe rammerne for en hyggelig og festlig
eftermiddag, med musik, sang og gætterier som alle kan deltage i og
hvor man kan møde gamle og nye venner i et ligeværdigt socialt
fællesskab.
Årlig JULETRÆSFEST på Faxe Vandrehjem – 40-50 deltagere
Med det formål - At fortsætte traditionen med et hyggeligt socialt
familiearrangement, med risengrød, julemand, godteposer, Leindance
m/ Happy Feet samt gløgg og æbleskiver
Årlig DISCOFEST i Medborgerhuset Vordingborg - 100-150 deltagere
Med det formål – At skabe rammerne for en festlig og fornøjelig aften,
hvor unge og voksne på lige fod med andre kan komme en tur i byen,
opleve en festlig aften med vennerne og danse til festligt musik fra
Klaus & Servants

Målgruppe Cafe og Dialogmøder: Alle borgere med
udviklingshæmning og deres pårørende samt
personale på bosteder og STU tilbud m.fl.
Målgruppe Musikquiz Tip et Hit : Alle borgere med
udviklingshæmning med ledsager eller pårørende
Målgruppe Juletræsfest: Alle borger med
udviklingshæmning med familie og pårørende eller
ledsager
Målgruppe Discofest : Alle Borgere med
udviklingshæmning med ledsager eller pårørende
Værdig for borgerne: Rådgivende,
netværksdannende og udvikling af dialog og
samarbejde samt Socialt fællesskab med
ligesindede udenfor hjemmet

1363 Mænds Mødesteder Haslev I samarbejde med Mænds Mødesteder Danmark, Faxe kommune og Mænd over 18 år, der har hænderne rigtigt skruet
AOF har vi stiftet Mænds Mødesteder Haslev. Det er et socialt projekt, på.
som skal afhjælpe ensomhed, psykisk og fysisk forfald. Vi søger om
midler til: En komplet indvendig klargøring af huset, så det bliver en
hyggelig og brugbar ramme omkring Mænds Mødesteder. Der skal
etableres 2. værksteder, toilet, køkken og ”slyngelstue” med dart.
Endvidere skal de gå til maskiner i træ og metalværksted, fx
svejseværk, håndværktøj og materialer til at etablere de 2 værksteder.
Vi mangler også skabe, reoler og udsugningsanlæg.
350

Oasen Mødestedet

Hermed ansøges om beløb til opstart af et ekstra malehold i
forbindelse med det nuværende.
Bl.a. Til kursus og materialer.

Målgruppen er Pensionister og Efterlønsmodtager
som ønsker at udvikle deres maleevner.
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Ansøgt beløb

Anbefalet
Bemærkninger/regn Bevilliget
tilskud i 2019 skab for 2017
tilskud i
modtaget
2018

15.000

5.000

Til dialogmøder.
Udgifter til fester er
uden for
retningslinjerne.

20.000

20.000

Nyoprettet

0

6.000

0

Får tilskud fra § 79

0

5.000
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§ 18 puljemidlernes fordeling i 2019
Konto Ansøger
nr
253

Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter i 2019

Oplevelsesklub Faxe - Red Red Barnets lokalforening - LF Faxe ansøger §18 midler til dækning af
Barnet
nogle af udgifterne til LF Faxes tre klubber som er
familieoplevelsesklubberne FO Faxe Vest, FO Faxe Øst,
venskabsklubben VV DK Faxe samt LF Faxes egne aktiviteter.
Hver afdeling har eget budget og regnskab.Derfor er der vedhæftet 4
dokumenter med Budget og Årshjul samt tilhørende foldere.
Alle aktiviteterne i LF Faxe er familiebaseret, for at styrke familiens
sammenhold og mulighed for at danne nye relationer på tværs af
familierne.
I familieoplevelsesklubberne handler aktiviteterne om
familieoplevelsesture ca. en gang om måneden, så alle børnene får
positive oplevelser sammen med deres forældre.

Målgruppe

Ansøgt beløb

Anbefalet
Bemærkninger/regn Bevilliget
tilskud i 2019 skab for 2017
tilskud i
modtaget
2018

Målgruppen er børn og deres familier fra Faxe
Kommune, der er udsatte i et socialt, økonomisk
og/eller helbredsmæssigt perspektiv, diagnoser m.
m.
Red Barnets definition af udsatte børn tager
udgangspunkt i FN's Børnekonvention, og defineres
således: ”Et barn, der er i risiko for ikke at kunne
udvikle sine ressourcer som ung og voksen”.
Yderligere informationer er at se i de vedhæftede
dokumenter til LF Faxe, FO Faxe Vest, FO Faxe Øst
samt VV DK Faxe.

I venskabsklubben handler aktiviteterne om hyggeeftermiddage, hvor
der laves mad sammen og efterfølgende hygge samt nogle
familieoplevelsesture hen over året.
Formålet med dette er at styrke flygtningefamiliernes integration i
deres nye lokalsamfund.
Yderligere informationer er at se i de vedhæftede dokumenter til LF
Faxe, FO Faxe Vest, FO Faxe Øst samt VV DK Faxe.

Side 6 af 8

65.701

45.000

Til aktiviteter for
sårbar målgruppe.

40.000
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§ 18 puljemidlernes fordeling i 2019
Konto Ansøger
nr
1323 Parkinsonklub Faxe

Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter i 2019

Målgruppe

Parkinson Klub Faxe er en lokal klub under Parkinsonforening, som er
en paraplyorganisation. Vores nærmeste samarbejdspartner er
Storstrøms kreds. Klubben er opstartet i efteråret 2017.
Klubbens formål er at oplyse, informere og hjælpe parkinsonramte og
deres pårørende i Faxe kommune.
Klubben arrangerer løbende foredrag med relevante fagpersoner,
afholder cafémøder og tager initiativ til sundhedsfremmende aktiviteter
som fx Dans med Parkinson.

1. Foredragene er for parkinsonramte og deres
pårørende for at sikre dem en faglig viden om
sygdommen af kompetente og relevante
fagpersoner.

Ansøgt beløb

Anbefalet
Bemærkninger/regn Bevilliget
tilskud i 2019 skab for 2017
tilskud i
modtaget
2018

2. Cafémøderne er for parkinsonramte og deres
pårørende og er en social aktivitet med et fagligt
emne, hvor vi bruger lokale undervisere, som
medlemmerne også kan bruge i deres dagligdag.

1. Foredrag: Vi har planlagt 2 foredrag i løbet af 2019 med
fagpersoner. Formålet er at informere klubbens medlemmer om
sygdommen.
Forventede omkostninger: 3.500 kr. (se bilag 1)
Traktement vil være brugerbetalt.
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PTU Storstrøm

Røde Kors afdeling Haslev

3.Dans med Parkinson er for parkinsonramte og
deres pårørende. Forskning viser at dans og musik
har en positiv indflydelse på parkinsonpatienter og
deres hverdag. Danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard
har udviklet et ”Ballroom Fitness” koncept afstemt
2. Cafémøder: Der er planlagt 4 café møder med lokale undervisere
efter Parkinsonramtes behov kaldet ”Dans med
som fx diætist, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeuter og sang/musik. Parkinson”. Dansen er træning af bevægelse,
Formålet er at lave en social aktivitet for klubbens medlemmer.
koordination, balance, musikforståelse og giver
Forventede omkostninger: 1.200 kr.
livsglæde.
Traktement vil være brugerbetalt.
Danseinstruktøren er fysioterapeut og uddannet
Ballroom Fitness instruktør.
3. Dans med Parkinson 1 gang om ugen af 1 ½ time. 10 gange i
foråret og 10 gange i efteråret. Formålet med aktiviteten er at lave en 4. Målgruppen er parkinsonramte og deres
sundhedsfremmende aktivitet for klubbens medlemmer.
pårørende og begrundelsen er, at mange
Forventede omkostninger: 10.000 kr. (se bilag 2).
parkinsonramte ikke kan/må køre bil eller benytter
kørestol, så de har svært ved at deltage i større og
4. Fælleskørsel: Tilskud til transport med liftbus af klubbens
relevante foredrag, kurser og andet i kredsen.
medlemmer til større relevante foredrag om Parkinson sygdommen
Samkørsel skal ske med de øvrige klubber i
uden for kommunen, sammen med de andre klubber i Storstrøms
Storstrøms kreds.
kreds. Formålet er, at alle medlemmer trods sygdom har mulighed for
at deltage i kredsens aktiviteter.
5. Målgruppen er parkinsonramte og deres
Forventede omkostninger: 5.000 kr.
pårørende og skal sikre videreformidling af
informationer
oplysninger
aktiviteter og
PTU Storstrøm (vi hedder nu UlykkesPatientforeningen og
Målgruppen ersamt
mennesker
med om
handicap,
Polioforeningen) søger tilskud til aktiviteter der er målrettet mennesker mennesker der har været uden for en alvorlig ulykke
med handicap.
eller invaliderende sygdom og mennesker med
Vi målretter aktiviteter til den medlemsgruppe vi repræsenterer, det
polio. Begge grupper hjælpes fagligt og socialt.
gælder foredrag og sociale aktiviteter. Vi er altid opmærksomme på
tilgængelig, faciliteter på steder om det er handicapegnet.
Det giver medlemmer en stor tryghed når de tilmelder sig.
Røde Kors vågetjenesten.
Studieture til bl.a. Hospis samt arrangementer og foredrag, der bedre
skal kunne "klæde" de frivillige på.( kr. 5.000.-)
Nørklerne i butikken og dem der hjemme, der mangler garner.
(kr. 2.000,.-)

Vågetjenesten gavner de pårørende til døende i
Fakse kommune - især vores eget område Haslev,
samt plejehjemmene og hjemmeplejen, der i nogle
situationer aflastes.
Nørklerne, der har et fællesskab og aktiviteten og
glæden ved at kunne hjælpe andre med deres
produkter.
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27.200

27.200

Til det ansøgte.

22.000

5.000

5.000

Til det ansøgte.
(Såfremt vi kan få
regnskab samt
budget.)

5.000

7.000

7.000

Til det ansøgte.

12.000

15-01-2019 13:29

§ 18 puljemidlernes fordeling i 2019
Konto Ansøger
nr
352

Røde Kors Faxe Afdeling

1121 Scleroseforeningens
lokalafdeling Faxe/Stevns

Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter i 2019

Målgruppe

A. Besøgstjeneste 12.000 kr. Udflugt
B. Nørklerne 6.000 kr. -garn
C. Vågetjeneste 2.500 kr. Foredrag
D. Butik 5.000 kr. studietur
E. Integration 11.000 kr. Integration 11.000 kr.
" Danske traditioner" -Tilskud til fritidsaktiviteter o.18 år. -Foredrag
Bøger og materialer
F. Andet. 10.000 kr. lydanlæg til foredrag - fælles alle aktiviteter

Besøgsvenner er ældre frivillige borgere. Nørklerne
er damer i alderen 60-85 år, som har megen glæde
af at sidde omkring en fælles interesse.

Der søges støtte til aktiviteter, der skærper fokus omkring
Målgruppen er den almene befolkning, der herved
scleroseramte samt til patienter, der endnu ikke har taget skridtet og kan opnå information om sygdommen og dens
meldt sig ind i scleroseforeningen. Her kan de få information om det
konsekvenser.
fællesskab, der er i lokalforeningen og om hvad hoved foreningen kan
tilbyde af støtte både menneskeligt og i forhold til kontakten med
kommunen og andre myndigheder. Hvorved de nemmere kan tage
skridtet og melde sig ind i foreningen.

Ansøgt beløb

Anbefalet
Bemærkninger/regn Bevilliget
tilskud i 2019 skab for 2017
tilskud i
modtaget
2018

46.000

35.000

Til det ansøgte. Dog
ikke til udflugt.

34.312

10.000

Til aktiviteter, men
ikke til materialer.

Mænds Mødesteder Haslev Tilskud efter særaftale

51.500

I alt

572.205

Tildelingsgrundlag 2019

324.700
422.236

Restbeløb

97.536
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