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Ansøger

Projekt

Børn og unge
1

SIND Ungdom Aarhus

Ung-til-ung klubfællesskab for psykisk sårbare unge.

2

Fonden Bindeleddet

Sociale aktiviteter og selvvalgte mentorordninger for unge på forsorgshjemmet i Malmøgade samt Blå
Kors Egåhus.

3

Dansk Præmatur Forening

Oplysningskampagne, som sætter fokus på senfølger og udfordringer hos præmature børn, rettet mod
kommunens skoler.

4

Børns Vilkår

Udvidelse af BørneTelefonens åbningstider og kapacitet, så flere børn og unge kan få rådgivning og
trøst af en voksen, der har tid til at lytte og støtte.

5

Center for Digital Pædagogik
– Cyberhus

Anonymt og rådgivende online værested for sårbare børn og unge.

6

Fædregruppen Herredsvang

Ungecafé og aktiviteter for unge i Herredsvang, som skal styrke lokale fællesskaber efter corona og
skabe nye, sunde fællesskaber.

7

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem

Klub- og kulturaftener, som skal skabe flere muligheder og fællesskaber for unge med udviklingshæmning.

8

Børns Voksenvenner Aarhus

Frivillige voksenvenner som positive rollemodeller for socialt udsatte børn og børn i dårlig trivsel.

9

Børn & Unges mærkesager

Konfirmations-/nonfirmationsmiddage til udsatte og økonomisk trængte familier.

10

Skyggebørn

Gruppeforløb for børn og unge i sorg.

11

Red Barnet

Ferielejre, som giver børn og unge i udsatte positioner adgang til positive fællesskaber og oplevelser
med andre børn.

12

Ventilen Aarhus

Ventilen arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed bland unge, bl.a. gennem et mødested for
unge og debat- og informationsaktiviteter.

13

Frelsens Hær

Familiecafe og Eventyrklub for børn i socialt udsatte familier.

Udsatte voksne
14

Livsværkstederne i Gellerup

Opkvalificering af frivillige og fælles aktiviteter, der skal styrke interaktionen mellem frivillige og cafégæster i Livsværkstederne efter corona.

15

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Netværk og aktiviteter for efterladte for aarhusianere, der har mistet nære pårørende til selvmord.

16

Røde Kors Aarhus

Fællesspisning på tværs af brugere og frivillige, der skal styrke sammenhængskraften i Netværkshuset.

17

Recovery Bulls

Idrætsfællesskab for aarhusianere med sociale udfordringer.

18

SAND Østjylland

SAND Østjylland arbejder for at forebygge og afskaffe hjemløshed gennem lobbyisme, PR, events, dialog m.m.

19

Sunday Aarhus

Fællesspisning og aktiviteter for ensomme aarhusianere over 25 år.

20

Blå Kors Danmark

Familienetværk for familier med et lille netværk og sociale udfordringer.

21

Aarhus street soccer

Fodbold og socialt samvær for socialt udsatte aarhusianere og aarhusianere i hjemløshed.

22

Social Sundhed Aarhus

Brobyggere ledsager og støtter socialt udsatte i deres aftaler med sundhedsvæsenet.
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23

Kirkens Korshær i Aarhus

Fællesskabsdannende aktiviteter for udsatte aarhusianere.

24

Daregender

Naturbaserede mandegrupper for socialt udsatte unge mænd, som skal forebygge ensomhed og destruktiv adfærd samt forbedrer mental trivsel.

25

Blå Kors

Nat- og nødherberg samt sociale aktiviteter for hjemløse migranter.

26

PowerjobMidt

Frivilligt netværk for kort- og langtidsledige aarhusianere.

27

Det Grønlandske Hus i Aarhus

Aktiviteter for udsatte borgere med grønlandsk baggrund.

Psykiatri
28

Gallo Gartneriet

Grønt og frivilligt fællesskab for psykisk sårbare og socialt udsatte aarhusianere.

29

Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold

Terapigruppe for tegnsprogsbrugere, der oplever eller har oplevet psykisk vold.

30

Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold

Støtteforløb for unge og voksne kvinder, der har oplevet psykisk vold og/eller religiøs kontrol.

31

OCD-foreningen

Lokalgruppe, hvor OCD-ramte og pårørende kan mødes med ligestillede.

32

Aarhus-Terapeuterne

Gratis terapi til mennesker, som er psykisk udfordret, og som af økonomiske årsager ikke har mulighed
for at gå til en færdiguddannet psykolog.

33

MedicinRådgivningen

Rådgivning til personer, der har brug for hjælp til at udtrappe receptpligtig medicin, pårørende og fagpersoner.

34

Autisme- Aspergerforeningen
for Voksne

Oplæg, diskussioner og erfaringsudveksling blandt voksne med Autisme og Aspergers Syndrom.

35

Landsforeningen Autisme
Kreds Østjylland

Vidensformidling til og netværksdannelse for voksne autister samt pårørende til autister, der diagnosticeret med dysleksi eller lignende vanskeligheder.

36

DepressionsForeningen

Selvhjælpsgrupper, samværsaktiviteter og arrangementer for voksne med depression eller bipolar lidelse og deres pårørende.

37

CSM Midt Nord Frivilligsektoren

Krop-psyke indsatser for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

38

Angstforeningen

Selvhjælpsgrupper med fokus på kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi for voksne med angstlidelse.

39

Landsorganisationen KRIS

Terapi og rådgivning til incestofre og seksuelt misbrugte aarhusianere og deres familier.

40

Landsforeningen NEFOS (Netværket for Selvmordsramte)

Rådgivende samtaler og støtte til aarhusianere, der er påvirket af andre selvmordshandlinger.

41

Kvisten

Terapi og gruppeterapi for aarhusianere, der har været udsat for seksuelle overgreb i barn- eller ungdommen.

42

Bedre Psykiatri Aarhus

Støtte til pårørende til psykisk syge aarhusianere.

43

Landsforeningen Spor/Spor i
Aarhus

Kreativt værksted for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barn- eller ungdommen.

44

Café ODA

Café og socialt fællesskab for aarhusianere med OCD, angst eller bipolar lidelse.

45

Hjernerystelsesforeningen

Netværk og aktiviteter for personer med hjernerystelse eller senfølger efter hjernerystelse samt deres
pårørende.

46

Hjerneskadeforeningen Aarhus / Østjylland

Forbedring af faciliteter i hjerneskadeforeningens lokaler.
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47

Glæden

Opera og læsetilbud for aarhusianere med udviklingshæmning.

48

Foreningen Danske DøvBlinde FDDB

’Hjælp til selvhjælp’-netværksgruppe for døvblinde aarhusianere.

Integration
49

HackYourFuture

Uddannelsesforløb for højtuddannede flygtninge, asylansøgere og migranter inden for it-branchen.

50

Blossom

Kursusforløb for minoritetsetniske kvinder, som er socialt udsatte og/eller på kanten af arbejdsmarkedet.

51

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Ungdomsfællesskab og aktiviteter for unge med og uden flugterfaring.

52

Niis

Kursus, hvor unge FGU-studerende med indvandrer- eller flygtningebaggrund, får viden om det danske
arbejdsmarked, uddannelsesmuligheder og foreningsliv.

53

LGBT Asylum

Peer-to-peer støtte til LGBT asylansøgere.

54

Røde Kors Aarhus

Frivilligindsats med fokus på sociale fællesskaber, arbejdsmarked og støtte til praktiske gøremål.
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