§18, 1. runde 2020
Antal ansøgninger: 100

Indstillet i alt:

Nr.

Forening

1

Mandags hyggeklubben

2

Lisbjerg Krolf

Til køb af plæneklipper for at opretholde en krolfbane på 12 huller

3

KlosterCaféen

Forplejning af frivillige

4

Lokalcenterråd Brabrand

5

Lokalcenterråd Brabrand 2. ans.

Annoncering

6

Lokalcenterråd Brabrand 3. ans

Til en heldagsudflugt med fællesspisning i dec. Frivilliges forplejning og leje af bus.

7

Bruger- pårørenderådet på
Til at leje en handicapbus og frivilliges forplejning.
Plejehjemmet Bjerggården

8

Kultur- og Sundhedscenter
Til frivilliges forplejning ifb. fællesspisninger.
Havkær, Spisevenner 2020

9

Kvindegruppen
Abildgården v. Lokalcenter Busleje og frivilliges forplejning ifb. udflugt
Abildgården

10

Sabro Brugerråd

11

Lokalrådet Bjørnshøj

12

Allé-Klubben

Anvendelse af ansøgt støtte

711.824 kr.
Indstilling Frivilligråd

Forplejning af frivillige og frivilliges udgifter ifm. udflugter

Bemærkninger

10.000 kr.

Afslag

Bør finansieres af deltagerbetaling

10.000 kr.

Til afvikling af et enkeltstående arrangement, der skal skabe glæde gennem det
sociale samvær og forebygge ensomhed.

7.900 kr.

Der kan ikke gives støtte til generel
annoncering

Afslag

7.250 kr.

6.950 kr.

10.000 kr.

7.000 kr.

Indkøb af sangbøger

8.000 kr.

Busleje og frivilliges forplejning ifb. udflugt

7.250 kr.

Busleje

6.000 kr.
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13

Bussens Venner,
Lokalcenter Holme

14

Humørstafetten

15

Aarhus Swingband

16

Næshøjrådet

17

Næshøjrådet - 2. ans.

18

Seniormænd 8250

19

Gågruppen v. Lokalcenter
Bjørnshøj

20

Glasfussing v. Skelager
Lokalcenter

21

Brugerrådet Dalgas
Lokalcenter

leje af liftbus og frivilliges udgifter ifm. udflugt

7.500 kr.

22

Brugerrådet Dalgas
Lokalcenter - 2. ans.

Forplejning af frivillige

3.500 kr.

23

Seniorholdet.dk

24

25

26

Til dækning af udgifter for de frivillige chauffører og frivillige medhjælpere ifm.
Udflugter.

3.600 kr.

Busleje, forplejning af frivillige og frivilliges transportudgifter

8.000 kr.

Til nye nodestativer

Til forplejning af frivillige

3.000 kr.

Til forplejning af de frivillige

4.000 kr.

Til kontorhold og til forplejning af de frivillige. Busleje ifb. Udflugt

9.250 kr.

Forplejning af frivillige og frivilliges udgifter ifm. udflugter

4.664 kr.

Til forme og værktøj til at skære og forme glas i fussing-projektet.

Til dækning af følgende i 2020: portoudgifter, trykning af programmer og tilskud til
dækning af omkostninger til 2 frivillige, som er med på vores arrangementer og møder.

Lokalcenter Sønderskovhus
Til bustur med frokost i Højer Sluse og indkøb i Tyskland.
- Sønderskovhus Nyt

Lokalcenter Skejby

Målgruppen ligger uden for §18-puljens
ramme

Afslag

Til busleje til en udflugt til Egeskov Slot på Fyn

Afslag

Bør finansieres af deltagerbetaling

Afslag

Det frivillige sociale arbejde vurderes
ikke som kernen for foreningen

Afslag

Målgruppen ligger uden for §18-puljens
ramme

6.000 kr.

Lokalcenter Sønderskovhus
l busleje og frivilliges udgifter ifm. Udflugt
- Kulturudvalget

7.200 kr.
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27

Brugerrådet Viby
lokalcenter

28

29

30

Til leje af en handicapbus til en heldagsbustur og til forplejning af frivillige

6.450 kr.

Fællesspisning v. Vejlby
Lokalcenter

Til forplejning af de frivillige ved de 8 årlige fællesspisninger

6.000 kr.

Demens Cafeens Venner

Til kontorhold, aktivitetsmateriale og en PC

6.000 kr.

Todbjerg, Mejlby, Hjortshøj
Busleje
Pensionistforening

3.000 kr.

31

Slyngroserne på
lokalcentret Rosenbakken

32

Skåde lokalcenters venner
af 2019

33

Sporvejspensionisterne

34

Brugerrådet Skæring
Lokalcenter

Busleje ifb. Udflugt samt forplejning af to frivillige.

6.500 kr.

35

OK-Klubberne Aarhus

Busleje, forplejning af frivillige og til frivilliges udgifter ifm. udflugter

7.800 kr.

36

Rosenkavalererne

Busleje, forplejning af frivillige og til frivilliges udgifter ifm. udflugter

12.200 kr.

37

Beboer-pårørenderåd
Koltgårdens plejehjem

Busleje, forplejning af frivillige og til frivilliges udgifter ifm. udflugter

9.000 kr.

38

Hasle Centerråd

Forplejning af frivillige

8.832 kr.

39

Busleje ifb udflugt

6.000 kr.

Opstartsstøtte af ny frivillig aktivitet

10.000 kr.

Til en computer og en printer til foreningen.

Målgruppen ligger uden for §18-puljens
ramme

Afslag

Seniorklubben c/o C Hope Kontorhold, busleje, forplejning af frivillige og frivilliges udgifter ifm. udflugt
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40

Brugerrådet lokalcenter
Vestervang

41

Søholmrådet

42

Osteoporoseforeningen

43

Hjortshøj Centerråd

Til en computer med tilbehør (software og mus)

44

Røde Kors Aarhus Patientstøtte

Opstartsstøtte og støtte til annoncering efter flere frivillige, kompetenceudvikling af
frivillige og til forplejning af frivillige

45

Stolegymnastik v.
Hjortshøj Lokalcenter

Til en gettoblaster med cd afspiller og udgang til usb- stik.

46

Alzheimerforeningen
Østjylland

Til oprettelse af en løbe/gå klub for demenspatienter, pårørende og andre
interesserede.

47

Alzheimerforeningen
Østjylland - 2. ans.

Til en sommerfest og en julefest. Det skal være to fester med musik, dans og spisning.
Det skal give deltagerne en hyggelig og underholdende dag.

48

Nordlyset 8530

49

PårørendeRådet DCA

50

Centerrådet Ankersgade

51

52

Forplejning af frivillige

4.297 kr.

Busleje, frivilliges udgifter ifm. udflugt og til afholdelse af et enkeltstående
arrangement

Annoncering

Der bevilges ikke støtte til generel
annoncering

Afslag

4.600 kr.

21.000 kr.

2.500 kr.
Alzheimerforeningen tilbydes en samlet
fast 2-årig bevilling, som dermed
50.000 kr.
erstatter de fire ansøgninger fra
Alzheimerforeningen i denne runde
Alzheimerforeningen tilbydes en samlet
fast 2-årig bevilling, som dermed
erstatter de fire ansøgninger fra
Alzheimerforeningen i denne runde

-

Busleje

6.000 kr.

Mobile bobspil på stativ, 4 hyndebokse til opbevaring af træningsredskaber og spil.

8.000 kr.

TIl opstart af en gruppe for ensomme, isolerede mænd på 60+ eller førtidspensionister.

Beboer- og pårørenderådet
ved Plejehjemmet
Leje af liftbus og frivilliges udgifter ifm. udflugt
Hestehavehusene
Christianskirkens sogns
Menighedspleje

21.750 kr.

10.000 kr.

7.250 kr.

Busleje, forplejning af frivillige og til frivilliges udgifter ifm. udflugt
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53

Caritas Venner

54

Hjerneskadeforeningen
Aarhus Østjylland

55

Søndagskaffe v.
Brugerrådet Skæring

Forplejning af frivillige

10.000 kr.

56

Torsdagssang v.
Brugerrådet Skæring

Forplejning af frivillige

3.720 kr.

57

Roserne v. Lokalcenter
Rosenbakken

Frivilliges udgifter ifm. Udflugt

1.250 kr.

58

Centerråd Havkær

59

Centerråd Havkær - 2. ans.

60

Alzheimerforeningen
Østjylland - 3. ans.

61

Til busleje

6.000 kr.

busleje, forplejning af frivillige og til frivilliges udgifter ifm. udflugt

7.000 kr.

Til renovering af Centrets eksisterende Petanque-bane, som er umulig at spille på.

Til afholdelse af et arrangement hvor en repræsentant fra Lokalhistorisk Arkiv vil
komme og fortælle om det gamle Tilst teglværk. Til forplejning
Til frivilliges kørselsudgifter når de henter og bringer demensramte til kolonihaven og
ifm. udflugter ud i det blå, hver 14. dag. Derudover søges der tilskud til de frivilliges
udgifter til entréer og forplejning ifm. udflugterne.

Lokalcenter Toftegården

Leje af liftbus og forplejning af frivillige

63

Lokalcenter Toftegården 2. ans.

Til en romaskine til selvtræningslokalet

64

Alzheimerforeningen
Østjylland - 4. ans.

65

1.400 kr.
Alzheimerforeningen tilbydes en samlet
fast 2-årig bevilling, som dermed
erstatter de fire ansøgninger fra
Alzheimerforeningen i denne runde

-

Centerrådet Beder-MallingIndkøb af headset
Ajstrup

62

Der kan ikke bevilges §18-midler til
anlægsprojekter.

Afslag

4.300 kr.

6.250 kr.

Til afholdelse af en familiedag for familier der er ramt af demens. En hel dag hvor alle i
familien kan mødes og få noget fagligt og hyggeligt sammen. Lave netværk hvor man
kan støtte hinanden. Denne dag skal give ny energi og større forståelse mellem
deltagerne og familien.

Strikkeklubben Dåbskluden Til køb af garn.

Afslag

Der kan ikke bevilges støtte til inventar
herunder træningsmaskiner, fra §18puljen.

-

Alzheimerforeningen tilbydes en samlet
fast 2-årig bevilling, som dermed
erstatter de fire ansøgninger fra
Alzheimerforeningen i denne runde

8.000 kr.
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66

Frivillige i Plejeboligerne
Vestervang

Busleje og frivilliges udgifter ifm. udflugt

67

Frivillige i Plejeboligerne
Vestervang - 2. ans.

Opstartsstøtte til en pårørendegruppe

5.646 kr.

68

Hasle Centerråd - 2. ans.

Til en fælles frokost for ældre i Område Vest som har rundet 90 år. Efterfølgende
inviteres deltagerne med i spisegrupper og støttes i at holde fast i kontakten til de
andre deltagere. Afholdelse af et enkeltstående arrangement

5.740 kr.

69

Folkenetværket

kontorhold, busleje og frivilliges udgifter ifm. udflugt

9.500 kr.

70

SIND Aarhus-Samsø

Kompetenceudvikling og supervision til frivillige og til frivilliges transportudgifter

9.500 kr.

71

Lokalrådet Bjørnshøj - 2.
ans.

Til køb af en bærbar PC og en printer

6.000 kr.

72

Viby Menighedsråd

Til busleje

6.000 kr.

73

Brugerrådet Skæring
Lokalcenter - 2. ans.

Til forplejning af frivillige ifm. diverse arrangementer/aktiviteter på lokalcentret

4.500 kr.

74

Lokalrådet Hørgården

Til køb af den nye højskolesangbog der udkommer i efteråret

8.000 kr.

75

Sommerhøjskole Område
Nord

76

Vækstrådet Jasminvej

77

Nye Venner

78

Århus Døvblevne Klub

12.800 kr.

Leje af liftbus, frivilliges udgifter ifm. udflugt og til forplejning af frivillige

Frivilliges udgifter ifm. Udflugt

9.600 kr.

3.525 kr.

annoncering efter frivillige, frivilliges transportudgifter, kontorhold og til forplejning af
frivillige

busleje, kontorhold og frivilliges transportudgifter

18.500 kr.

7.000 kr.
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79

80

Besøgstjenesten BederMalling-Ajstrup

12.000 kr.

Scleroseforeningen AarhusFrivillges forplejning
Favrskov-Skanderborg

81

Løgten-Skødstrup
Folkedanserne

82

Centerrådet ved
Lokalcenter Solbjerg

83

Glæden

84

Lokalcenterråd Skelager

85

busleje og forplejning af frivillige

9.000 kr.

forplejning af frivillige ifb. Udflugt

500 kr.

Til forplejning af frivillige ved ugentlige spisegrupper og til frivilliges udgifter ifm. to
udflugter.

10.000 kr.

forplejning af frivillige, frivilliges transportudgifter og kompetenceudvikling af frivillige

6.000 kr.

Afholdelse af et enkeltstående arrangement

7.500 kr.

Centerråd Havkær - 3. ans. Til afholdelse af vores første grundlovsdagsarrangement. Enkeltstående arrangement

1.500 kr.

86

Skt. Johannes Sogns
Menighedsråd

Til busleje og til frivilliges udgifter ifm. en udflugt til Mols Bjerge.

5.700 kr.

87

AKTIVE SENIORMÆND

Til frivillige hjælperes forplejning til møder og til køb af kontorartikler.

3.450 kr.

88

Støtteforeningen ved
Hospice Søholm

Kontorhold

3.000 kr.

89

Besøgstjenesten LystrupElsted-Elev

90

Muhabet Aarhus

frivilliges udgifter ifm. udflugter og til aktivitetsmateriale

4.000 kr.

91

Centerrådet Kolt

TIl afholdelse af Generationernes dag/Markedsdag i august. Et arrangement vi har
hvert år, som trækker mange af områdets beboer til lokalcenteret, og en måde at give
kendskab til lokalcenteret især fordi der flytter mange nye borger til området, deraf
mange ældre.

Jf. retningslinjerne bevilges der støtte til
8.000 kr. afholdelse af et enkeltstående
arrangement

92

KIU - Patientforeningen
Kræft i underlivet

frivilliges udgifter ifm. udflugter, forplejning af frivillige og frivilliges transportudgifter

5.550 kr.

afholdelse af to enkeltstående arrangementer og kontorhold
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93

Centerråd Havkær - 4. ans. Til serviceeftersyn af avancerede symaskiner.

1.800 kr.

94

Centerrådet ved
Lokalcenter Solbjerg - 2.
ans.

95

ICDA

96

Centerrådet ved
Lokalcenter Solbjerg - 3.
ans.

97

Dansk Blindesamfund
Østjylland

forplejning af frivillige, busleje, frivilliges udgifter ifm. ferie, materialer og kontorhold

15.500 kr.

98

Alevi KvindeForening i
Danmark

afholdelse af et enkeltstående arrangement, frivilliges transport- og telefonudgifter,
forplejning af frivillige og til kontorhold

20.600 kr.

99

100

Til afholdelse af en Markedsdag på Lokalcentret. Afholdelse af et enkeltstående
arrangement.

8.000 kr.

Til opstart af et socialt netværk for somaliske ældre og til styrkelse af det frivillige
arbejde blandt uddannede frivillige Trivselsagenter. Opstartsstøtte og støtte til
forplejning af frivillige, kontorhold og annoncering

15.000 kr.

Til køb af diverse brætspil ifm. opstart af en brætspilscafé.

5.000 kr.

Besøgstjenesten Todbjerg- forplejning af frivillige, frivilliges transportudgifter, kontorhold og til
Mejlby-Hjortshøj
planlægningsmøder for de frivillige

Gellerup Kirkes
Menighedspleje

Til at kunne uddele et gavekort til Føtex på 100 kr.

11.000 kr.

Afslag
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1

Brugerrådet Lokalcenter
Vestervang

2

ICDA v. Vi-Senior

Til at få lavet to store vægmalerier ved hovedindgangen til Café Vestervang
Vægmalerierne skal tiltrække opmærksomhed og vække nysgerrighed og interesse for
stedet, så man får lyst til at gå indenfor i cafeen og benytte stedets øvrige aktiviteter. Tilskuddet skal gå til honorar til kunstnere og til deres materialer.

Til udvikling af kultur- og generationsmøder. Foreningen vil indgå samarbejde med tre
børnehaver, som skal være med til at styrke relationer mellem generationerne. På hver
institution vil foreningen arrangere et forløb over tre gange, hvor de vietnamesiske
ældre bringer kulturelle oplevelser ud til børnene, til glæde og gavn for både børnene
og de ældre. - Tilskuddet skal gå til koordinering, aktiviteter, dragter og accessoires,
netværks og sparringsmøder og til transport.
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Afslag

Det er anlægsudgifter og ikke frivilligt
socialt arbejde, hvilket er rammen for
§18-midlerne og dermed også
Udviklingspuljen. Vi foreslår, at
foreningen undersøger muligheden for
at få støtte fra ”Børge og Kamma
Solbergs Fond”, som tidligere har givet
støtte til udsmykning af
Klostergadecentrets indgangsparti.

Dette er et samarbejde mellem en
forening og tre børnehaver og drejer sig
45.000 kr. om generationsbrobygning

