Oversigt over ansøgninger til § 18 midler 2020 - ansøgningsrunde to (Indsatsområde 2020 - "socialt udsatte unge")
Der ydes ikke tilskud til formuende foreninger (egenkapital over 100.000kr.), der ydes ikke tilskud til inventar og der kan maksimalt ydes tilskud på 50.000 kr. (jævnfør FVR d. 11 december 2019)
Forening/org.

Cvr.

Projekttitel

Målgruppe

Frivillige

Brugere
Budget
fra VHK

Øvrige
Projektbeskrivelse
tilskud

Bilag

Bevilliget i
2019

Ansøgt i
2020

Indstilling
fra FVR

Bemærkninger fra
forvaltningen

Primære målgruppe er børn og unge i alderen 0 - 20 år, som er vokset op i familier med alkohol eller
stofmisbrug.
Sideløbende målgruppe er familierne til disse børn. Vi er et unikt terapeutisk og socialt tilbud, som rummer
en helt særlig udfordret målgruppe, - en målgruppe som også kan have vanskeligheder ud over alkohol og
stofmisbrug.

Barnets Blå Hus
Vesthimmerland

Flygtningegruppen Gedsted

Friplejehjemmet
Hesselvangs
Venner

Help Your Next

Barnets Blå Hus
0 - 20 år og deres
60786615 i
familier
Vesthimmerland

Integration af
38359258 syriske
flygtninge

Syriske
flygtningebosat i
eller med
tilknytning til
Gedsted (pt. 7
familier fordelt
på 18 voksne og
18 børn)

Friplejehjemmet Beboere på
30326695 Hesselvangs
Friplejehjemmet
Venner
Hesselvang

35941258 Integration

Ansøgt i alt ved ansøgningsrunde to
Rest til fordeling i 2020

19

5

45

Unge flygtninge og
indvandre som har
6
integrationsproblemer i
Vesthimmerland

50

30.000,- rådgivning og
Barnets Blå Hus har et tæt og konstruktivt samarbejde med alle aktører inden for Børne- og familieområdet,
sociale aktiviteter for de
sundhedsplejerskerne, Behandlerhuset, Familiehuset samt skole og daginstitutioner i Vesthimmerland
0 - 20 årige
kommune.
12.000,- gode oplevelser
120.000
1
ud af huset særligt for de
I Barnets Blå Hus arbejdes der på at styrke børnenes modstands dygtighed og evne til at tage vare på sig selv
unge mellem 14 og 20 år.
i den problematiske situation, de typisk befinder sig i.
8.000,- kontorhold og PR.
Den primære indsats er rettet mod børnene, men indsatser hvor forældrene er involveret er en integreret
del af huset og tilbuddet, og der arbejdes således også med familiedynamikker.
De frivillige medarbejdere har til opgave at tilbyde en række sociale aktiviteter f.eks. sociale
samværaktiviteter, fællesspisninger og udflugter, hvor børn og forældre har mulighed for at opleve og gøre
erfaringer sammen. De frivillige støtter tillige op om terapigrupperne, hvor de arbejder med børnene,
sammen med terapeuten.

Foreningens formål er at støtte integrationen og dagligdagen for flygtningene i Gedsted. Det tilgodeses ved
at: 1) Hjælpe lygtningene med praktiske forhold og indføre dem i dansk skik og brug samt danske værdier
og traditioner. 2) Hjælpe med kontakt til og henvendelser fra myndigheder, udlejer, bank, læge o.a. 3)
Hjælpe med at skabe kontakt mellem flygtningene og lokalbefolkningen, bl.a. ved at inddrage flygtningene i
4.500 diverse lokale arrangementer og foreningslivet. 4) Fungere som kontaktpersoner mellem flygtningene og
2
lokalbefolkningen, f.eks. i tilfælde af misforståelser og/eller problemer omkring flygtningegruppen. 5) Holde
cafèaften ca. hver 2. uge i Medborgerhuset Torvet. 6) Arrangere udflugter til forskellige typiske danske
seværdigheder som f.eks. Legoland, Hjerl Hede, Sønæs i Viborg, og Djurs Sommerland. I idèbanken er bl.a.
Hjerl Hede, Verdenskortet i Klejtrup, Fodboldgof i Møldrup og Zoologisk Have.

50.000

50.000

10.000

10.000

36

Vedlagt som bilag

70

Information og
annoncering 10000
udgift t. foredrag m. v.
15000
administration 3000
befordring 10000
andet 20000
I alt 58000

Forskønne tilværelsen samt forøge livskvaliteten ved følgende: Give blomster til højtiderne og fødselsdage,
julegaver samt bårebuketter til begravelser. Sørge for aviser og ugeblade til opholdsstuerne. Arrangere
Nej musikalsk og kulturel underholdning, ledsage beboerne på gå- og cykelture. Busture til indkøbscentre,
museer og andre kulturelle aktiviteter. Arrangere sommerhusophold for de beboere, som har lyst og
helbred.

1

15.000

20.000

40

Budget vedlagt som bilag.
NB: Vi vil pointere at
tilskud bliver anvendt
til det, der er ansøgt for.
Dette er princip i
foreningen.

Det er vores erfaring, at en del udlændinge/flygtninge har mange vanskeligheder og udfordringer i forhold
til integrationen i DK. Det være sig praktiske, sproglige og kulturelle forhold. Det er vort mål, at afholde 2
møder i resten af 2020 for og med målgruppen. Vi udarbejder tema: Unge flygtninge i uddannelse. Så vidt
det er muligt, vil vi inddrage eksperter/konsulenter til at deltage i møderne. Ligesom vi inddrager deltagerne
Nej
2
i debatten med mulighed for at komme med spørgsmål. Eksempelvis kan nævnes, at i 2019 blev der afholdt
møder med temaet: ”Udfordringer for flygtningebørn i skolen”. Her deltog skoleleder og en lærer, som
kunne give en masse gode input til børnenes forældre med praktiske eksempler og ligeledes kunne de
fremmødte få svar på deres spørgsmål.

5.000

27.500

Jævnfør kriterier ydes
der generelt maximalt
tilskud på 50.000 kr.
Ansøgningen
vurderes indenfor
indsatsområdet
"Socialt udsatte
unge".

Jævnfør kriterier ydes
der maximalt tilskud
til
"Plejehjemsvenner"
på 15.000 kr.

107.500
97.100

