
Pulje til demokrati og deltagelse, 1. runde 2020
Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Sekretariatets Indstilling

9359 AL2bolig Fædrenetværket Baba 75.000,00         75.000,00         Der er tale om et spændende initiativ, som Integrationsnetværket har mulighed for at støtte op 
om. Indsatsen forventes at bidrage til, at flere fædre tager et aktivt skridt ind i det danske samfund 
og vores demokrati.
Integrationsnetværket vil gerne have en uddybning af, hvad der sker når mændene er gennem 
forløbet? Hvordan arbejdes der videre med, at deres viden bliver spredt ud til flere mænd? Vi vil 
også gerne vide mere om, hvorvidt indsatsen fortsættes og i så fald hvordan. Er der fx planer om 
at skrive Baba ind i den kommende Helhedsplan for Langkærparken?

9363 Dansk / Afghansk kulturelle venskabs forening Nowroz Festival 62.000,00         62.000,00         Der er tale om et godt initiativ, som er lokalt forankret. Arrangementet vil samle forskellige 
foreninger og kulturaktører til en festlig dag, hvor der er fokus på at få borgere inviteret ind i 
forskellige fællesskaber og at få fortalt positive historier 

9422 VedvarendeEnergi Min Grønne Familie 97.825,00         62.825,00         Integrationsnetværket er positive overfor ansøgningen, og finder der er tale om et meget relevant 
budskab, som det er vigtigt at få spredt ud til flest mulige. Styrken ved dette projekt er, at 
budskabssprederne er lokale borgere, som borgere i resten af lokalområderne kan identificere sig 
med. 
Der er indgået aftale med samarbejdspartnere, som har kontinuerlige aktiviteter, som målgruppen 
efterfølgende kan blive en del af. Dette har styrket projektet og ansøgningen. 
Der gives ikke fuldt tilskud til ansøgningen på grund af puljens begrænsede midler og ud fra en 
vurdering af budgettet set i forhold til projektbeskrivelsen samt tillægsskrivelse.

9436 Tranbjergskolen Projekt MODig 96.000,00         96.000,00         Integrationsnetværket anerkender det vigtige arbejde, som Tranbjergskolen har sat i gang i forhold 
til at hjælpe modtageklasseeleverne med at blive en del af et fritids- og foreningstilbud. Det vi 
særligt bifalder i jeres projekt er, at I fokuserer på at skabe kontakt mellem de unge og fritids- og 
foreningslivet i de unges lokalområder. Derved er der en større mulighed for, at de unge lettere 
bliver en del af deres nærmiljø og en del af unge fællesskaber.
Derudover bifaldes det, at der arbejdes på at forankre initiativet gennem udarbejdelse af en 
pixibog til lærere og pædagoger, således at de opnåede erfaringer kan nå bredere ud efter endt 
projektperiode. Vi ønsker at denne viden bliver stillet til rådighed for andre, som arbejder med 
målgruppen, hvilket også kan være de andre af kommunens magistratsafdelinger.

Tilskuddet gives under forudsætning af, at projektet først sættes igang til august.

I alt 330.825,00       295.825,00       


