§18 sommer-runde 2021
Antal ansøgninger: 19
Indstillet i alt: 108.349 kr.

Nr.

Forening

Anvendelse af ansøgt støtte

Frivilligrådet
Indstilling

Bemærkninger

Brugerråd Lokalcenter
1 Tranbjerg

Tilskud til transport og frivilliges forplejning til
udviklingstur til et andet område for at finde ny
inspiration og indspark til kommende tilbud til de
ældre.

Støtte fra Kick1.000,0 kr. startpuljen.

2 Folkenetværket

Støtte til seminar på Fristedet Skæring og
kontorhold.

Støtte fra Kick8.000,0 kr. startpuljen.

3 Seniorholdet

Tilskud til frivilliges udgifter til udflugt i september
2021.

2.500,0 kr.

4 ICDA v/Vi-Senior

Tilskud til hyttetur, som er en ryste-sammen
weekendtur i løbet af sommerferien til Vi-Seniors
nøglepersoner og tilskud til frivilliges forplejning til
heldagsudflugtstur for alle Vi-Seniors medlemmer.

9.750,0 kr.

Foreningen den 3 alder 5 A3

Tilskud til fremstilling og trykning af
præsentationsmateriale af nyt projekt: BRIKKEN.

3.000,0 kr.

6 AarhusCare

Tilskud til kurser for frivillige, så foreningen kan
udbyde kvalitetssikret terapi.

7 Røde Kors Aarhus

Støtte til oprettelse af gå-ven tilbud herunder til
kommunikation, hvervning af frivillige og borgere,
planlægningsmøder samt sociale arrangementer for
frivillige.

8 Hasle Centerråd

Støtte til en dag med fokus på motion og sundhed
for deltagerne, som er plejehjemsbeboere og
beboere i ældreboligerne.

8000 kr

9 Skæring Lokalcenter

Støtte til printerpatroner.

1600 kr

1af 3

Der gives afslag til løn
5000 kr af psykolog.

10.000,0 kr.
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10 DepressionsForeningen

Tilskud til tryk af informationsflyers og Facebookkampagne med fokus på arrangementer samt
produktion af informationsvideo-klip for ældre i
Aarhus Kommune, kontorhold, støtte til oplysningsog samværsarrangementer og kompetenceudvikling
til frivillige.

13.000,0 kr. Afslag på løn.

11 Lungeforeningen

Tilskud til to enkeltsåtende arrangementer, hvor der
er besøg af Jytte Abildstrøm og Anette Harbech
Olesen.

16.000,0 kr.

Frivilliggruppen Hospice
12 Søholm

Tilskud til køb af Ipad.

3.599,0 kr.

Lokalcenterrådet,
13 Lokalcenter Bjerggården

Tilskud til genåbningsarrangement på Bjerggården
efter Coronaen.

Afslag på løbebånd,
da inventaret ikke er
fællesskabsfremmend
3.000,0 kr. e

Foreningen den 3 alder 14 A3

Støtte til trykning af en mindre bog med 30-40 små
portrætter af seniorer og seniorliv.

15 Centerråd Havkær

Støtte til udskiftning de nuværende "fødder" med
nye, som er mere skånsomme mht. den nye
gulvbelægning

16 Røde Kors Aarhus

Støtte til oprettelse af en "Nøkler"-gruppe i Aarhus
V.

2af 3

Udgften bør afholdes
indenfor
Afslag driftstilskuddet.

Dette skal finansieres
af det lokale
driftsbudget på
Lokalcentret,men
grundet
omorganiseringen
finansieres det
3.000,0 kr. undtagelsesvis.

10.000,0 kr.
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Huset Trøjborg,
17 Cykeloplevelser Aarhus

Tilskud til 2 nye batterier til rickshaws.

Der henvises i
bev.bev til
cykelværkstedet fra
Kirkens Korshær. Der
skal findes en
alterntiv finasiering
8.000,0 kr. fremadrettet.

Foreningen den 3 alder 18 A3 3. ans

Støtte til nyt projekt: Kloge vandringer.

1.100,0 kr.

Foreningen den 3 alder 19 A3 4. ans

Støtte til frivilliges forplejning til arrangementer.

1.800,0 kr.

3af 3

