Ældreområdet

Syge- og handicapområde

Børne og ungdomsområdet

Etnicitet mm.

Ældre Sagen
Rosenholm

Kafé Kolind

Børns Vilkår

Det Internationale
Hjørne

At lave gymnastiske øvelser samt
socialt samvær. Kurser og møder
for frivillige. Foredrag m.m. Hygge
og sange, middag for svage ældre,
som ikke kommer ret meget ud.

Kafé Kolind skal favne bredere og
være til gavn for flere borgere på
Djursland - vi ønsker i højere grad
at bidrage til at forebygge, løse og
lindre borgernes sociale og
sundhedsmæssige udfordringer.

Børns Vilkår udfører frivilligt
socialt arbejde gennem anonym
rådgivning af børn og unge.

Formålet med foreningen er at
have et mødested for danskere
og nydanskere.

Søgte 29.500. Fik 12.000
Søgte 15.946. Fik 4.000

TRIF senior 60+
Videreudvikling af vore aktiviteter,
baneudvidelser af Krolf og
Petanque.

Hornslet Bokseklub
Søgte 56.240. Fik 6.000

Økonomisk svage stillede boksere
kan fortsætte træning.

Landsforeningen

Bedre Psykiatri

Søgte 19.000. Fik 9.000

Vi har stor erfaring og gode
resultater med Familie til Familie
og oprettelse af nye gruppeforløb
for unge. Søger et beløb til
Mindfulness, telefonrådgivning og
akut udkørsel hele døgnet rundt.

Mols Ældre Badminton
Motion og socialt samvær for
ældre på Mols.

Søgte 10.300. Fik 10.000

FDF Mørke
Formålet med FDF Mørke er, at
møde børn og unge med
evangeliet om Jesus Kristus.
I FDF Mørke forsøger vi at møde
børn med et kristent livs- og
menneskesyn, der viser, at vi som
mennesker er skabt til fællesskab
og er ligeværdige uanset race og
social status.

Søgte 15.000. Fik 10.000

Frivilliggruppen Etnisk
Netværk
Virker primært som frivillige i
Røde Kors regi i relation til
Asylcenter Ebeltoft. Medvirke
til bosætning i lokalområdet og
medvirke i frivilligt socialt
arbejde i relation til
immigration.
Søgte 21.000 og fik 15.000

Helgenæs Præstegård
Er en lokalforening, der sigter på
at skabe et aktivt miljø i
præstegårdens hovedbygning og
omgivelser.

Søgte 20.000. Fik 12.000
Søgte 8.000. Fik 8.000

Søgte 17.921. Fik 5.000

Søgte 10.000. Fik 6.000

Hvorfor søge tilskud?
Du har en idé – et projekt – som du brænder for. Nogle projekter er
selvfinancierende og behøver ikke støtte. Andre kræver et økonomisk
fundament for at blive gennemført eller en sikkerhed ved en
underskudsgaranti.

www.frivilligsyddjurs.dk

Fundraising - Sådan søges tilskud
Hovedpuljen er til konkret socialt arbejde. Ansøgningsskema på
www.frivilligsyddjurs.dk skal anvendes.
Udviklingspulje er til opstart og udvikling af din forening/organisation. Her
skal du sende en beskrivelse af din idé til syddjurs@syddjurs.dk, att.
Kulturafd.
Frivilligrådet behandler ansøgningerne.

Økonomisk støtte – Lovgrundlaget for Frivilligrådet
Den sociale servicelovs § 18 fastslår, at kommunen skal samarbejde med og
økonomisk støtte organisationer og foreninger, der udfører frivilligt socialt
arbejde. I Syddjurs Kommune sker dette via et samarbejde mellem
kommunen, Frivillignetværket og Frivilligrådet.

Frivilligrådet

Puljer og tilskud
til Frivilligt Socialt Arbejde

Frivillignetværk og Frivilligråd
Foreninger, grupper og enkeltpersoner i Syddjurs Kommune, som
udfører frivilligt socialt arbejde, kan tilmelde sig kommunens
frivillignetværk. Rådet vælges blandt netværket medlemmer.

Fundraising - Tilskud fra andre puljer og fonde

Eksempler på tilskud
Vejledning (se bagsiden)

Ansøgninger sendes til syddjurs@syddjurs.dk. att. Kulturafd.
Kulturpulje kan søges til nyskabende, inspirerende og kulturelt forankrende
aktiviteter til fremme, synliggørelse og udvikling af kulturlivet i Syddjurs
Kommune.
Syddjurs Udviklingspulje til folkeoplysning kan søges til nye initiativer på det
frivillige område.
Puljeguide: Der er mange muligheder og det største antal finder du på
www.PuljeGuide. Efter tilmelding på www.PuljeGuide. får din forening
adgang til guiden hos syddjurs@syddjurs.dk, att. Kulturafd.
Læs mere på Frivillig Syddjurs, www.frivilligsyddjurs.dk og på kommunens
hjemmeside www.syddjurs.dk
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