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355 ADHD foreningens afdeling i Næstved, 

Faxe og Stevns

Foredrag omkring Theraplay v. Charlotte Nielsen. 

Theraplay som den grundlæggende teoretiske forståelse. Et 

foredrag, hvor man kommer ind på forskellige pædagogiske 

tiltag som kan anvendes for børn med ADHD.

Theraplay er en intervention der styrker tilknytning, selvværd 

og tillid til andre. igennem glædesfyldt engagement.

Målgruppen er forældre, pårørende og andre som 

er i berøring med børn med ADHD.

 4.000,00  4.000,00 Der er søgt tilskud til andre 

foredrag i 2020 i de andre 2 

kommuner som vi dækker.

Det ansøgte beløb dækker 

udgiften til foredragsholderen. 

Vi som forening dækker selv 

udgiften til lokaleleje og 

forplejning.

Til det ansøgte. 5.000

349 Alzheimerforeningen Storstrøm Aktiviteter for hjemmeboende demente og beboere på 

plejehjem. Grupper til pårørende og demente.

Formålet er at skabe et netværk, der kan bruges i 

hverdagen.

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.

Målgruppe:

Vore medlemmer i Faxe Kommune, personale fra 

dagcentre/plejehjem og øvrige interesserede 

borgere.

Værdi:

Brugerne får derved bedre mulighed for at kunne 

klare de udfordringer, der kommer i forbindelse 

med demenssygdommen.

 26.200,00  20.000,00 Nej Til det ansøgte 20.000 

 (+ 8.000 i 

ekstrarunde)

369 Astma-Allergi Foreningen Luftballon projekt  6.400,00  3.000,00 Til det ansøgte 2.500

1486 BEDRE PSYKIATRI - Lokalafdeling

Køge/Faxe/Stevns

Pårørendegrupper, der har til formål ar hjælpe pårørende til 

psykisk syge, med at håndtere hverdagen og forebygge, at 

de pårørende går ned med depression og stress. 

Det er kendt at hver 4. pårørende selv bliver psykisk syg 

pga. den belastning det er at være pårørende. Et forløb har 

varighed a 10 gange på et år. 

1 Foredrag 

Pårørende grupper har til formål, at skabe 

netværk med andre pårørende, samt skabe 

forståelse for egen situation og få redskaber til, at 

passe på sig selv. Da det er en følsom gruppe har 

vi tilknyttet terapeut, som koster 1600 pr. gang.

Foredraget har til formål, at komme med 

oplysning og aftabuisere psykisk sygdom.

Aktivitetsdagen: Særlig aktivitetsdag, der 

anerkender og påskønner frivillige. 

 28.000,00  28.000,00 nej Til det ansøgte 7.000

342 Børns Vilkår Primært til børnetelefonen. Samt annoncering og kurser til 

de frivillige

 25.000,00  12.000,00 Til det ansøgte 12.000

1484 Børns Voksenvenner Køge Udgifter i forbindelse med vore hovedaktiviteter, der dels er 

at finde voksenvenner til børn med et spinkelt 

voksennetværk, og derefter matche dem, så 

længerevarende venskaber etableres, dels at planlægge 

fælles aktiviteter for børnene, for at udvide deres sociale 

netværk. Sidst men ikke mindst bruges der økonomiske 

ressourcer på markedsføring af foreningen via Facebook, 

Instagram, ugeavisser samt ved tilstedeværelse ved 

arrangementer i de store byer i kommunerne, hvor vi er 

aktive. 

Målgruppen er børn i alderen 6-15 år med et 

spinkelt voksennetværk på grund af enten 

skilsmisse, dødsfald eller sygdom i familien, og 

som derfor mangler en voksen i hverdagen. En 

voksenven kan være med til at gøre en forskel for 

barnet, være rollemodel, give barnet mere 

selvværd og afhjælpe ensomhed. Vi har aktive 

venskaber i Faxe kommune.

 10.000,00  10.000,00 Ja, der er søgt om §18 tilskud 

hos Køge, Solrød, Greve og 

Stevns kommuner, hvor vi 

også har aktiviteter.

NB. Budgettet for 2020 er 

endnu ikke endeligt fastlagt. 

Til det ansøgte 5.000 

(+ 5.000 i 

ekstrarunde)
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346 Cafe Paraplyen Socialt udsatte har en eller flere usunde vaner og en 

generelt mere usund levestil end gennemsnitsdanskeren – 

hvilket er med til at fastholde dem i deres udsathed.

Med baggrund i den viden besluttede vi, at Café Paraplyens 

aktiviteter i året 2019 skulle være i sundhedens tegn. Dette 

fokus ønsker vi at fortsætte i 2020, da det har vist sig, at de 

frivilliges øgede viden om sundhed har haft en positiv effekt 

på brugernes forhold til ændringer i livsstil &#61514;

Café Paraplyens leder er uddannet rygestopkonsulent og har 

desuden god viden om alkoholvaner – og de frivillige vil 

gennem året få styrket deres viden og indsigt i disse emner 

med henblik på at blive endnu bedre samtalepartnere for 

brugerne i vejen mod en sundere livsstil. 

Dette vil vi kombinere med aktiviteter, der understøtter fysisk 

aktivitet; gåture, bowlingture, petanque, kanotur og andet.

Flere af Café Paraplyens brugere og de frivillige er 

mennesker, der har levet et hårdt liv og dermed er i fysisk 

dårlig stand. Det betyder, at der er større risiko for, at de 

frivillige på Café Paraplyen kan komme i en situation, hvor 

det kan være nødvendigt at give førstehjælp og livreddende 

førstehjælp. Endvidere arbejdes der i et køkken, hvor der 

både er risiko for tilskadekomst med f.eks. kniv og 

skoldningsulykker. 

Endelig er det planen, at styrke fællesskabsfølelsen og 

fagligheden blandt de frivillige. Dette vil være i fokus på en 3-

dages studietur, hvor kulturelle input suppleres med 

aktiviteter, der har til formål at styrke gruppens holdånd 

gennem teambuilding. Vi vil her især fordybe os i 

samarbejds- og kommunikationsformer gennem indsigt i og 

Café Paraplyen er et socialt værested, hvis formål 

er at være et kontakt- og omsorgssted for 

mennesker, der er socialt udsatte. 

Baggrund for den sociale udsathed kan f.eks. 

være fordi brugerne har eller har haft et alkohol- 

eller stofmisbrug, eller fordi de er så psykisk 

skrøbelige eller har så læderede sociale 

kompetencer, at de ikke selv formår at skabe det 

netværk, som er nødvendigt, for at de kan føle sig 

som en del af et fællesskab. 

 35.400,00  35.400,00 Nej Til det ansøgte 35.000

348 Dansk Epilepsi Forening - Sydsjælland Udflugt til Epilepsi museet i Dianalund. Det er formålet at 

give deltager et frirum og oplevelse sammen og sammen 

med andre personer med epilepsi. 

Det er for alle medlemmer i epilepsiforeningen  4.500,00  0,00 Nej Der ydes ikke tilskud til 

udflugter

0

123 Dansk flygtningehjælps frivilliggruppe, 

Haslev

DFH's Frivilliggruppe, Haslev (Haslev Frivilliggruppe) søger 

om midler til at opretholde vores onsdagsmøder på Tingvej 7 

i Haslev,kl. 18.00 til ca 20.30 hvor vores nye borgere 

kommer og beder om hjælp til at læse og forstå:

f.eks. E-boks meddelelser og andre meddelelser fra 

offentlige myndigheder, som kommunens sagsbehandlere 

ikke kan/ må/vil hjælpe med. Vi sidder ved tre computerer og 

hjælper  på arabisk og dansk. Dertil bruges computere, 

printer, papir til printer, blæk.

Formålet er at hjælpe og hjælp til selvhjælp i det svære 

danske samfund.

Vi har desuden lektiehjælp - både på Tingvej om onsdagen 

og låner lokale i Frøgården til lektiehjælp for alle aldre 

mandage fra kl 16.

Vores pigegruppe som også er i Frøgården er for piger i 

teenagealderen. Som leder er en ældre ikke dansk ung pige 

som

sammen med pigerne får nogle positive oplevelser; 

madlavning, ture ud af byen, lektiehjælp, hygge og andet 

som gør pigerne mere selvstændige.

Vi låner den store hal ved "Det gamle Seminarium" til 

fodbold for unge der bor på kollegiet. Der skal af og til nye 

bolde til.

Se ovenstående om pigeklubben

Lektiehjælp og onsdagsklub hjælper borgerne og 

deres børn godt på vej.

At spille fodbold er en fin måde at komme væk fra 

den svære hverdag

 18.000,00  18.000,00 Nej Til det ansøgte 0

378 Dansk Handicap Forbund 

Stevns-Faxe afd.

Vi søger om tilskud til en Liftbus, da den er ca. 4000 kr. dyre 

end en almindelig bus

Da vi skal på M/S Museet for søfart. i september 

At vores medlemmer kommer ud og oplever noget der ikke 

sker i hverdagen.

For alle med en funktions nedsættelse og 

hørehæmmet, samt svagesne.

værdien for borgenren er at de komme uden for 

deres hjem og oplever sammen holdesamt for et 

nyt netværk 

 4.000,00  4.000,00 nej Til det ansøgte 9.000 fra §79. 

(+4000 

ekstrarunde)
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1174 Døveforeningen af 1866 Der søges midler til at arrangere og gennemføre et væld af 

forskellige aktiviteter for foreningens medlemmer. Alt drives 

ved en frivillig indsats.

Foreningens målgruppe er døve og 

hørehæmmede, samt CI opererede 

tegnsprogsbrugere på Sjælland.

Foreningen betjener døve borgere fra i alt 43 

kommuner fordelt i regionen og agerer 

samlingspunkt ift. at der i mange kommuner ikke 

findes borgere nok fra målgruppen til at det giver 

mening at etablere lokalt forankrede tilbud.

 8.464,00  8.464,00 Der søges løbende hos 

samtlige de kommuner, hvor 

foreningen har medlemmer 

fra.

Der søges om en 

forholdsmæssig fordeling af 

det samlede budget.

Der afventes for 2020.

Til det ansøgte 5.000

160 Faxe Skytteforening Vi er i år blevet kontaktet af Bavneskolen i Dalby, der gerne 

ville bruge nogle idrætstimer i vores forening. Det der satte 

en bremse for det projekt var at skolen manglede midler til 

tansport i deres egen bus til vores lokaler. Vi kunne stille 

med frivillige, der meget gerne vil lærer om vores 

sportsgren. Vi har før haft Rolloskolen til at besøge os, men 

de har ikke svarret på vores henvendelse. Derfor var vi 

naturligvis glade, da vi fik en henvendelse fra Bavneskolen.

Det skulle vise sig at være en for stor udfordring, for skolen, 

idet deres egen bus, ikke kunne benyttes det antal gange 

der er nødvendigt for at give et grundlag for et udbytte af 

undervisningen. Der var ikke midler til transporten.

Vi søger hermed om midler til at anvende i 

forbindelse med transport af elever fra 

Bavneskolen i deres egen bus. Målgruppen er 

børn i femte klasse dvs omkring 1 års alderen. Vi 

har erfaring for at præcis denne målgruppe har et 

stort udbytte af at prøve med denne sportsgren. 

Det kræver stor koncentration samt en god 

kondition at kunne dyrke skydning. Resultatet af 

skydning ses umiddelbart og er stærkt 

motiverende for at deltage yderligere.  

 2.500,00 Nej Flyttet til "åben skole 

puljen"

0

. Foreningen Danske Døvblinde Der ansøges om midler til Erfagruppe Østsjælland. Formålet 

med Erfagruppe Østsjælland er at tilbyde døvblinde borgere 

et særligt fællesskab og via tilbud, specielt tilrettet til 

døvblinde. At give den døvblinde livsmodet tilbage og få lyst 

til igen at deltage i det omkringliggende samfund.

At danne netværk med ligestillede og at have nogen at tale 

med omkring dét at leve med det vanskelige kombinerede 

handicap. Høre- og synstab gør det overordentligt vanskeligt 

at kommunikere, der skal tolkes i alle sociale 

sammenhænge og det kræver ofte stort mod at deltage selv 

i familiære sammenhænge fordi man hurtigt kan føle sig 

’koblet af’ eller overset.

Det særlige fællesskab, der opstår i erfagrupperne er i høj 

grad med til at skabe glæde og håb for fremtiden.

Det er vigtigt for især døvblinde 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.

Erfagruppen er igangværende og har haft 15 års jubilæum. 

Der ansøges om midler til Erfaringsudveksling med 

ligestillede, netværk og fællesskab er det vigtigste. En vej ud 

af ensomhed og isolation som er en fast følgesvend når man 

mister både syn og hørelse. I Erfagruppen oplever alle at 

blive hørt og set, der er tolke til alle, der er hjælpere og 

kontaktpersoner og det er trygt og hyggeligt at mødes. 

Vi ser en mødeprocent på 100 så det er vigtigt for vores 

medlemmer at komme i den lokale erfagruppe, høre nyt om 

hjælpemidler, møde en døvblind rådgiver, der sætter fokus 

Målgruppen er døvblinde borgere bosat i 

Østsjælland i alderen 30 og opefter. Der er 35 

deltagere i erfagruppen, heraf er de 5 bosat i Faxe 

kommune.

Det har en stor værdi for alle, uanset alder, at 

mødes med ligestillede - at blive set og hørt og 

ikke mindst at dele et fællesskab. Et fællesskab 

som man ikke kan finde andre steder, hverken 

lokalt hvor man bor, eller i den tætte familie. I 

erfagruppen bliver alle hørt og set, det giver øget 

selvværd og formindsker den isolation, der følger 

med det dobbelte sansetab. 

 10.864,00  7.500,00 Der ansøges om § 18 midler i 

de øvrige kommuner, der har 

døvblinde borgere tilknyttet 

erfagruppen: Køge, Næstved, 

Stevns, Solrød, Greve og 

Roskilde Kommuner. Der 

ansøges om i alt 76.050 kr. 

for alle 35 deltagere.

Til det ansøgte 4.000

200 Haslev Svømmeklub Der ansøges om tilskud til svømmehold målrettet unge 

handicappede med specielle behov. Der er i indeværende 

sæson startet 1 hold op.

For at tilsikre den nødvendige support og hjælp, er det 

nødvendigt med flere hjælpere / instruktører tilknyttet.

Målgruppen er familier, som har unge med 

specielle behov. Fordelen for borgerne er, 1 

familierne kommer ud blandt klubbens normale 

medlemmer, men samtidig er der stor support når 

de fysisk er i hallen. Der er også færre svømmere 

i bassinet på samme tid - så de problemer der 

normalt sker ved mange med specielle behov er 

sammen med børn uden de specielle behov 

reduceres markant

 10.000,00  5.000,00 Der påtænkes at søge støtte 

hos DGI 10000

Til det ansøgte 0
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401 Hjerteforeningen Faxe Lokalforening Nytårsmarch

Hjertecafèer

Hjerteredderkurser - Giv Liv

Hjertestier

Netværksgruppe

Hjertemotion

Primært Hjerteforeningens medlemmer, men 

også pårørende og andre interesserede.

Vi tilbyder at deltage på gåture, oplysning og 

samvær på Hjertemotion , Netværksmøder samt 

Hjertecafeer.  Oplysning og blodtryksmåling på 

"Kulsvierfestival" m.m. samt deltagelse i aktiviteter 

i Sundhedscenteret.

Afholdelse af korte Hjerteredderkurser - Giv Liv.

Landsindsamling og uddeling af hjertestartere 

(med opsætning og uddannelse af brugere)

 19.000,00  19.000,00 Vi søger også 

Hjerteforeningen om tilskud til 

vores øvrige aktiviteter

Til det ansøgte 12.000 

(ekstra runde)

229 Kræftens Bekæmpelse - 

lokalforening Faxe

1. Kræftens Bekæmpelse har i 2019 afholdt 50 

cafearrangementer på Faxe Sundhedscenter hvor der 

igennem 2019 har været 230 deltagere. Efter 

træningstimerne afholder Kræftens Bekæmpelse 

samtalecafeer hvor KB-frivillige er cafeværter. Her vil vi 

gerne kunne servere lidt frugt og grønt til deltagerne som 

skal købes i Cafe Ådalen på Faxe Sundhedscenter.

2. Cafefrivillige vil gerne kunne besøge Repha i Nyborg der 

er et rebhabiliteringscenter for kræftramte får at få mere 

viden om stedet og kunne vejlede patienterne der deltager i 

rehabiliteringsforløb på Faxe Sundhedscenter.

1. Målgruppen er kræftpatienter og andre 

patienter med hjerte- og lungesygdomme.

2. Cafefrivillige  - så de er bedre klædt på til at 

give vejledning

 8.000,00  8.000,00 nej Til det ansøgte. 15.000 

(+ 5.000 i ekstra 

runde)

1738 Kvisten Synliggørelse Kvisten laver terapi til ofre for seksuelle overgreb.

De høre hjemme i Viborg men arbejder for 

landsdækkende tilbud til nævnte gruppe. De er 

nye på foreningsportalen og skal have skabt 

opmærksomhed i kommunen.

 5.000,00  5.000,00 Til opstart og det 

ansøgte. Der skal 

udarbejdes en kort 

evaluering inden evt. nyt 

tilskud.

0

1153 LAP Køge og Omegn Under bilag til § 79 ligger der en ansøgning til § 18./Carsten.

Sankt hans løb, sommerlejr, ølejr, refugieophold, foredrag, 

udflugter, aktiviteter på væresteder, medlemsmøder, ksp 

møder, administration.

 17.600,00  9.600,00 Til det ansøgte 6.000

1170 LEV Faxe-Vordingborg-Stevns A: Åbne Café og temamøder med det formål at skabe 

netværk og drøftelse af emner der er aktuelle og vedrører 

det daglige liv for personer med udviklings-hæmning og 

deres pårørende.

B: Juletræsfest for udviklingshæmmede og deres pårørende 

eller ledsager, med det formål at skabe en tradition for en 

hyggelig Familiedag sammen med ligesindede. 

C: Musikquiz TIP et HIT for udviklingshæmmede m/ ledsager 

eller pårørende, med det formål at skabe et socialt 

fællesskab med andre udenfor hjemmet.

D: Discofest m/ Klaus og Servants 

Målgruppe(r): Alle Udviklingshæmmede i 

Sydsjælland og deres pårørende samt 

medarbejder på botilbud, skoler og STU tilbud og 

øvrige interesserede.

Aktivitetens betydning/værdi for brugerne: 

Oplysende, rådgivende, netværksskabende og 

socialt fællesskab.

Alle Aktiviteter er åbne og annonceres i lokalblad 

og formidles via nyhedsbrev til medlemmer og 

botilbud m.fl.

 10.000,00  10.000,00 Nej  - Til det ansøgte 5000 

(+2.500 

ekstrarunde)

Mænd og Kræft Kurser, fordrag, generalforsmaling med mad, sommerfest, 

fisketur og motion

 40.000,00  35.000,00 Til det ansøgte, dog ikke 

fest. 

0 (24.000 i 2018)

1363 Mænds Mødesteder Haslev Vi søger midler til etablering af trædrejning . Formålet er at 

lave trædrejningskurser for vore medlemmer. Vi har allerede 

afholdt kurser  men der er flere medlemmer der ønsker at 

deltage. Vi er nødt til at anskaffe mindst én 

trædrejebænk til med div hjælpeværktøjer. Vi har en øvet 

trædrejer blandt vore medlemmer og han er frivillig instruktør 

på kurserne. Det er også vores hensigt at invitere ikke 

medlemmer så de kan se hvor spændende det er at arbejde 

med træ.

Målgruppen er vore medlemmer, som alle er 

ældre mænd. Mange af dem er ensomme og de 

hygger sig rigtigt godt på Mænds Mødesteder  

Haslev.

 17.500,00  17.500,00 nej Til det ansøgte. 20.000 

(+ 15.000 

ekstrarunde til 

samme som der 

søges til her. Dette 

er en NY 

drejebænk)
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1323 Parkinson Klub Faxe 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 og har 77 medlemmer.

Vi er en klub der arbejder for Parkinsonramte og deres 

pårørende i Faxe kommune. Det er vores mål at skabe 

netværk  mellem dem som har Parkinson deres pårørende 

og dem der har indflydelse på parkinsonramtes hverdag. I 

vores arbejde for at skabe det bedst mulige kendskab til 

sygdommen, afholder vi både oplysende, 

sundhedsfremmende og netværksskabende aktiviteter for 

vores medlemmer og andre interesserede. 

1. Foredrag: Vi har planlagt 2 foredrag i løbet af 2020 med 

fagpersoner. Formålet er at informere klubbens medlemmer 

og andre interesserede om sygdommen.

Forventede omkostninger: 2.500 kr. Bilag 1

Traktement vil være brugerbetalt.

2. Cafémøder: Der er planlagt 4 café møder i løbet af 2020. 

Formålet er at lave en social aktivitet for klubbens 

medlemmer.

Forventede omkostninger: 1.200 kr. Bilag 1

Traktement vil være brugerbetalt.

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 sundhedsfremmende 

aktivitet gennem musik og dans for at øge det fysiske, 

psykiske og social velbefindende hos Parkinsonramte, som 

er vigtig for mennesker med en kronisk sygdom.

Forventede omkostninger: 20.000 kr. Bilag 1.

1. Foredragene er for Parkinsonramte, deres 

pårørende og andre interesserede for at sikre 

dem en faglig viden om sygdommen af 

kompetente og relevante fagpersoner.

2. Cafémøderne er for Parkinsonramte, deres 

pårørende og andre interesserede og er en social 

aktivitet med et fagligt emne, hvor vi bruger lokale 

undervisere og Parkinsonforeningens 

fagpersoner, som medlemmerne også kan bruge i 

deres dagligdag.

3.Dans med Parkinson er for Parkinsonramte og 

deres pårørende.

Til ”Dans med Parkinson” danses der efter 

principperne fra Parkinson Ballroom Fitness, hvor 

der er større fokus på banlance, motorik og 

koordinationstræning end egentlig 

danseundervisning og har skabt et positivt 

netværk i kommunen blandt Parkinsonramte og 

deres pårørende

Danseinstruktøren er fysioterapeut og uddannet 

Ballroom Fitness instruktør.

4. Målgruppen er Parkinsonramte og deres 

pårørende og begrundelsen er, at mange 

parkinsonramte ikke kan/må køre bil eller benytter 

kørestol, så de har svært ved at deltage i større 

og relevante foredrag, kurser og andet i 

Storstrøms kreds.

5. Målgruppen er parkinsonramte, deres 

pårørende og andre interesserede og skal sikre 

 34.700,00  30.000,00 Nej ikke på nuværende 

tidspunkt.

Til det ansøgte 27.200

1744 PROPA Midtsjælland Undervisning og støtte til patienter med Prostatakræft og 

deres pårørende. Formålet er at hjælpe med at takle 

hverdagen efter kræftdiagnose. Problemer som Inkontinens 

og impotens. Oplysninger om sygdomsforløb og 

behandlingsmetoder. Støtte til angst og usikkerheds 

problemer for både den kræftramte og hans pårørende.

Målgruppen er mænd der er ramt af 

Prostatakræft. Der er ca. 50 medlemmer af 

Propa i Faxe Kommune, men vi ved, at vi kun 

har ca. 10 % af de ramte som medlemmer, derfor 

vil vi gøre en indsats for at oplyse dem, der ikke er 

medlemmer samtidigt.

Vi stiller ikke krav om, at man skal være medlem 

hos os for at deltage.

 8.477,40  8.477,40 Der er søgt penge hos Isobro 

og i Køge og Ringsted 

Kommuner. Midtsjælland 

omfatter Faxe, Stevns, Køge 

og Ringsted Kommuner

Til det ansøgte 0

352 Røde Kors Faxe Afdeling A. Besøgstjeneste  - 8.000 Fælles dag med besøgsvenner 

og besøgsmodtagere

B. Nørklerne  7.000 kr. -garn

C. Vågetjeneste  2.500 kr. Foredrag og kurser

D. Butik 5.000 kr. studietur

E. Integration 8.000 kr. " Danske traditioner" 

-Tilskud til fritidsaktiviteter o.18 år.2.000 

-Foredrag 2.500- Bøger og materialer /spil 5.000 kr.

 A. Besøgsvenner og modtagere laver en dag 

hvor alle mødes. Da en del er kommet 

     godt op i årene, ved vi endnu ikke hvad man 

finder på.

B. Nørklerne , som er damer i alderen 60-85 år, 

har megen glæde af at sidde omkring en fælles 

interesse. Udover det er en glæde for de frivillige, 

er det til gavn for børn i Hvide Rusland.

C. Vi får hele tiden nye vågere, de har også behov 

for at lære.

D. Vores frivillige i butikken bliver inspireret af at 

se andre butikker, antikviteter og museer. 

Overover det har de mulighed for at møde andre 

frivillige.

E. "Danske traditioner" her deltager til de 2 store 

arrangementer ca. 100 per, til de små 40-50. For 

at få vores nye borgere integreret godt.

 40.000,00  35.000,00 Nej Til det ansøgte - dog ikke 

studietur.

35.000

1121 Scleroseforeningens lokalafdeling 

Faxe/Stevns

Der søges støtte til aktiviteter, der skærper fokus omkring 

scleroseramte samt til patienter, der endnu ikke har taget 

skridtet og meldt sig ind i scleroseforeningen. Her kan de få 

information om det 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.

Målgruppen er primært de ny diagnosticerede 

med sclerose samt deres pårørende, så de kan 

indhente viden og et fællesskab omkring deres 

sygdom. Men alle pårørende og scleroseramte er 

velkommen. Dette for at få et mere acceptabelt og 

indholdsrigt liv trods diagnosen.

 22.200,00  20.000,00 Nej Til det ansøgte. 10.000
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1740 Støtteforeningen for 

Ringsted Krisecenter

Vi søger midler til at arrangere en tur til Zoo for beboerne på 

Ringsted Krisecenter, det drejer sig om voldsramte kvinder 

og deres børn, der har ophold på centeret.

Vi er en gruppe frivillige, som støtter krisecenteret og 

beboerne på forskellig måde. vi indgår i vagtplanen, deltager 

og planlægger børneklub 3 gange om ugen, passer børn, 

når mødrene skal have samtale med psykolog, 

socialrådgiver, Statsforvaltningen, polotiet, advokat m.m.

Det er vores erfaring ,at gode oplevelse i 

fællesskab med andre giver både kvinderne og 

børnene fornyet mod og evne til at komme 

gennem deres krisetilstand. Desuden er fælles 

aktiviteter med til at styrke deltagernes sociale 

kompetencer, således at de står bedre rustet til at 

klare tilværelsen på egen hånd, når de igen 

fraflytter krisecenteret.

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor beboerne er 

hjemmehørende. vi prøver at skaffe midler til ture 

hen over året, og de kvinder og børn, der til 

enhver tid har ophold på krisecenteret, får del i de 

gode oplevelse, som er med til at styrke deres 

selvværd og sociale kompetencer. sidste år havde 

vi 2 beboere fra Faxe i en ret lang periode. 

 8.500,00  5.000,00 nej, ikke til denne oplevelse Til opstart og det 

ansøgte. 

414 UlykkesPatientforeningen og 

Polioforeningen 

Storstrøm

UlykkesPatientforeningen og Polioforeningen Storstrøm 

(tidligere PTU) ansøger om tilskud på 5000 kr. til frivilligt 

arbejde.

Foreningen tilbyder deres medlemmer foredrag og sociale 

arrangementer.

I 2020 arrangeres der cafemøder 2 gange i foråret og 2 

gange i efteråret. Et nyt tiltag vi tilbyder medlemmerne. 

Udover dette arrangerer vi foredrag og sociale 

arrangementer. 

Foreningen deltager i Folkemøde Møn 2020. 

Alle kan deltage i foreningens tilbud.

Foreningen tilbyder deres medlemmer foredrag og 

sociale arrangementer.

 5.000,00  5.000,00 Der er søgt i Guldborgsund 

(har bevilget 5000) og 

Vordingborg.

Foreningen har 59 

medlemmer i Faxe 

Kommune. Til det 

ansøgte

359 Østsjællands Dansere Vi vil gerne lave en reklame kampangne for at få flere 

medlemmer med anoncer og brochurer.

Vi vil gerne prøve med levende musik

Vi vil som sædvanligt gerne give vore dansere kulturelle 

oplevelser

Vort håb er at vi kan blive flere dansere

Vi er som folk er flest enlige og par, og mest 

ældre pensionister,som har lyst at danse og 

samtidig have

det sjovt sammen.

Vi har et godt socialt miljø, vi får god motion alle 

muskler bliver rørt,også lattermusklerne.

 15.000,00  5.000,00

Nej

Til det ansøgte 10.000

 (ekstra runde)

I alt   444.305,40  367.941,40

Buget 

2020

441.780

Rest
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