Bevillinger fra §18-restpuljen 2017
Social- og Sundhedsudvalgsmøde 20. september 2017

Nr

Foreningens navn og cvr.nr.

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

Modtog i 2016 og
evt. hovepuljen
2017

Beslutning om
bevilling eller
afslag

Begrundelse og evt.
betingelser

Foreninger for Ældre
Assing-Kibæk
Pensionistforening
1
34382662

2

3

4

5

6

7

Kulturel og socialt arbejde for pensionister og efterlønner. Søger
tilskud til 50 års jubilæum i 2018 (8.000 kr). Søger tilskud til
bustur med guide i Herning Kommune (6.500 kr.) og til bustur til
Søby Brunkulsmuseum (6.000 kr.)
Danske Seniorer Seniorklub mødes hver onsdag i Karstoft Forsamlingshus til
Midalderklubben, Karstoft
foredrag, sang og musik. Søger tilskud til leje af forsamlingshus i
38477722
Karstoft (pris 91.200 kr. pr. år)
Hodsager Onsdagsklub
Formål med klubben er at aktivere de ældre og styrke
33839022
fællesskabet i Hodsager. Foredrag, musik, sang, underholdning og
historie.
Seniorbofælleskabet
Bofællesskab under Fællesbo, der består af 22 boliger (og 29
Silkeborgvej 6B
beboere). Søger om tilskud til bustur (6075 kr) og entre til tur til
38859838
Tirpits og vadehavscenter (4500 kr.). De vil gerne leje
handicapbus.
Ørnhøj og Omegns
Forening for pensionister og efterlønnere, der samles til
Pensionistforening
aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. Søger tilskud til leje
33429355
af bus til udflugt og foredrag.
Ørre-Sinding Seniorklub
De søger til aktiviteter og til leje af lokaler (koster 300 kr. pr.
34771448
møde). Aktiviteter er foredrag, møder og udflugter. Udgiften til
lokale er 5.250 kr. pr. år.
Ældresagen, Aulum-Haderup- Søger til et nye arrangement med temaet "Matador", hvor de
Trehøje
10625408
søger tilskud til foredragsholder (4.000 kr) og til annoncer (4.000).

Søgte ikke
hovedpuljen. Fik
afslag i 2016 på
grund af formue.
Har ikke søgt §18
tidligere.

5.000 Tilskud til aktiviteter.

5.000 Tilskud til aktiviteter.

Fik 3.000 i hoved- Afslag
puljen og 3.000 kr.
i 2016.
Har ikke søg før.

Har fået fra Hovedpuljen.
6.000 Tilskud til bus.

3.000 Tilskud til bus.

Søgte ikke
hovedpuljen. Fik i
2016 3.000 kr.
Har ikke søgt i
hovedpuljen. Har
ikke søgt i 2016.
Har fået 5.000 kr.
til almindelig drift
og andre
aktiviteter.

6.000 Tilskud til aktiviteter.

4.000

7 Ansøgere

29.000

Misbrugere og socialt udsatte
Nr

Foreningens navn og cvr.nr.

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

Fred og Forsoning
26971780

Det er et bo- og omsorgssted, der drives i samarbejde mellem
udsatte og frivillige medarbejdere. Lederen er ansat. De er
afhængig af fondsmidler til aktiviteter. De søger til indretning af
værksted . Lokalet sættes i stand af beboere og frivillige, så de
søger til nødvendigt værktøj og materiale. Planen er at oprettet
et cykelværksted med svejseanlæg.
Indsatsen er rettet mod socialt udsatte enlig og familier i Herning
Kommune og omfatter opsøgende arbejde, hjemmebesøg,
netværksdannende aktiviteter, bisidder og økonomisk rådgivning.
Søger til uddannelse af 2 ansatte i 3 dages kurset "Cool Kids
vejlederuddannelsen" - søger 22.000 kr. (pris 7.995 pr. kursus) til
socialpædagog. Søger 8.200 kr. til forplejning i Klubben (for unge
10-16 år. Klubben er for unge fra vanskeligt stillede familer og
giver dem redskaber til at mestre deres livssituation.

1

Kirkens Korshær
10493099

2

IOGT
3

20-09-2017

Værested, der støtter og guider socialt udsatte mennesker med
at få struktureret hverdagen. Alkoholfrit sted. Søger til miniferie
for medlemmerne i uge 42.

Modtog i 2016 og Indstilling
evt. hovepuljen
2017
Hovedpuljen 2017: Afslag
80.000 kr. I 2016 fik
de samlet 105.000
kr.

Fik 87.000 til drift og
aktiviteter + 13.000
kr. til julehjælp i
hovedpuljen.
I 2016 fik de
136.300, heraf
36.300 til projekt
med sundsplejen.

Fik 100.000 til drift
og 15.000 til sport
fra hovedpuljen i
2017.
I 2016 fik de

Begrundelse og evt.
betingelser

De har fået fra
hovedpuljen.

22.000 Nyt tiltag omkring
uddannelse, der kan
gavne den frivillige
indsats på sigt og
samarbejde med Herning
Kommune.

Afslag

De har fået fra
hovedpuljen.

1

Bevillinger fra §18-restpuljen 2017
Social- og Sundhedsudvalgsmøde 20. september 2017
Nr

Foreningens navn og cvr.nr.

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

Røde Kors Herning
30467248

Søger til ekstra aktiviteter. Vil gerne lave udflugt med
naturvejleder for sårbare familier.

4

Møltrup Beboer og
Sportsforening
5 37226955

Formålet er at støtte tidligere og nuværende beboere på Møltrup
Optagelseshjem. Søger om samlet 50.000 kr. Søger til: 10.000 kr.
til daglig drift, 5.000 kr. til støttebesøg til udflyttede beboere,
10.000 kr. til droneflyvekredsen, 15.000 kr. til projekt "Ryd
møltrup".

Modtog i 2016 og Beslutning om Begrundelse og evt.
evt. hovepuljen
bevilling eller
betingelser
2017
afslag
Fik 25.000 kr. til
3.000 Nyt tiltag.
forskellige
aktiviteter i hovedpuljen 2017 + 25.000
til flygtninge. Fik i
2016: 43.000 kr. til
diverse, herunder
flygtninge.
Søgte ikke
hovedpuljen i 2017.
Fik 15.000 kr i alt i
2016.

5.000 Støtte til aktiviteter.
Pengene udbetales på
betingelse af at godkendt
regnskab modtages inden
2018.
30.000

5 Ansøgere

Patientforeninger
Nr

Foreningens navn og cvr.nr.

Dansk Handicap Forbund
1 MidtVest afd.
33797109

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

Dansk Handicap forbunds vision er at skabe netværk og netværk
mellem mennesker med bevægelseshandicap.

Modtog i 2016 og
evt. hovepuljen
2017
Fik 10.000 kr. i
hovepuljen 2017.

De søger til foredrag om livet med handicap og fordrag om livet
som naturvejleder. Søger 10.000 kr.
De søger til tur med liftbus. Pris 15.000 kr.
Søger 5.000 kr. til to sommeraktiviteter i egne lokaler.
Diabetesforeningen Herning Formålet er at vejlede og hjælpe diabetikere. Afholder
afdeling
35231528 arranementer og information samt samvær. Søger til drift og
2
aktiviteter. Søger 7.000 kr. til motivationsgrupper og 5.000 til
foredrag.
DHF-R - Dansk Handicap
Foreningens formål er at lave sociale aktiviteter og støtte
Fælles Rådgivning
medlemmer i at danne venskaber og vedligeholde dem. Og at
36171030
give medlemmerne oplevelser, som de på grund af deres
handicap ikke umiddelbart selv er i stand til at gennemføre. Søger
3
til udflugter og samvær. Der blev oprettet en lokalafdeling i
august 2017. Regnskab for 2016 er fra hovedkontor.

I 2016 fik 5.000 kr.

FDDB - Foreningen Danske
DøvBlinde
4
16768691

Søgte ikke i
hovedpuljen 2017
eller i 2016.

Landsforeningen mod
spiseforstyrelser og
selvskade - LMS
16881171
5

Nyreforeningen Vestjylland
6 35331395

Formålet med foreningen er at tilbyde døvblinde et særligt
fællesskab. Foreningen har arrangementer, der sker i
erfagrupper. Søger til arrangementer i erfagruppe i lokalt
netværk.
Foreningen arbejder både for syge, pårørende og netværk.
Formålet er at give syge og pårørende støtte, rådgivning,
oplysning og rehabilitering baseret på nyeste praksis og viden. De
har lokalafd. i København, Næstved, Nykøbing Falster, Odense,
Sønderborg, Åbenrå, Århus og Aalborg. Ikke en lokalafd. i
Herning. LMS vurderer at ca. 1200 borgere i Herning er ramt af
spiseforstyrelse og ca. 1000 unge har skåret i sig selv (beregnet
gennemsnit). Søger tilskud til rådgivningsaktiveter (personlig og
digital). Søger 15.000 kr.

Indstilling

Begrundelse og evt.
betingelser

Afslag

Fik tildelt i hovedpuljen

Fik 8.000 kr. i
Afslag
hovedpuljen i 2017.
Fik 14.000 kr. i 2016.

Har fået til lignende
aktiviteter fra hovedpuljen

Hovedkontoret har Afslag
fået 10.000 kr. fra
hovedpuljen. Fik
10.000 kr. i 2016.

Hovedkontor fik fra
hovedpuljen til lokale
aktiviteter.

3.400 Til lokal erfa-gruppe.

Fik afslag i
Afslag
hovepuljen på grund
af formue og
manglende lokal
indsats.

Formålet med foreningen er at varetage nyresyge, organdonors Har ikke søgt
og pårørendes interesser. Gennemfører relante kurser, aktiviteter hovedpuljen i 2017.
Har ikke søgt i 2016.
og sociale arrangementer.

Herning Kommune
prioriterer lokale
indsatser.

4.000

6 Ansøgere

7.400

Psykiatri
Nr

Foreningens navn og cvr.nr.

Gnisten
1
35194347

20-09-2017

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

Søger til ekstra aktiviteter i 2017. Fællestur til nyt museum Tripis
ved Varde, Blåvand.

Modtog i 2016 og
evt. hovepuljen
2017
Fik 5.000 kr. fra
hovepuljen 2017.

Indstilling

Begrundelse og evt.
betingelser

Afslag

Har fået fra hovepuljen.

2
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Nr

Modtog i 2016 og
evt. hovepuljen
2017
Fik 30.000 kr. i
hovedpuljen 2017.

Beslutning om
bevilling eller
afslag

Foreningens navn og cvr.nr.

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

Foreningen Sind
31831636

Formålet er at forbedre sindslidendes sundhed, livskvalitet og
Afslag
bekæmpe ensomhed og social isolation. Dette sker gennem
idræt, kultur- og naturoplevelser. Målgruppen har også en lang
række livsstilssygdomme. Søger til at få mere fokus på at komme
ud i naturen, via Green Exercise. Søger til flere aktiviteter efter
dette koncept.
Formålet med foreningen er at skabe forståelse og tolerance for Fik 10.000 i hovedsindslidende og deres pårørende. Søger til drift og aktiviteter. Ny puljen 2017. Fik i
2016 10.000 til drift
indsats i forhold til spiseforstyrrelse.

2

Sind Herning-Ikast-Brande
36594993

Begrundelse og evt.
betingelser

Har fået fra hovepuljen

7.000 Ny aktivitet.

og 100.000 kr. i
innovationspuljen til
projekt med
Fruehøjgaard.

3

Nytårsfestival
4 36215399

De holder en årlig begivenhed for målgruppen (mennesker med
særlige behov over 18 år), hvor temaet er sundhed i bred
forstand.

5.000

Søgte ikke
hovepuljen.
Fik i 2016 8.000 kr.

4 Ansøgere

12.000

Selvhjælp
1

Veteran-Cafe-Holstebro
37547336

Foreningens formål er at skabe sociale rammer, være et frirum, et Har ikke søgt
tidligere. Forening
mødested for veteraner og pårørende. Aktiviteter er
stiftet i marts 2016.
samtaleterapi, foredrag om relevante og NADA (akupunktur til
afhælpelse af PTSD).

2.600

1 ansøgerer

2.600

Flygtninge og integration
ingen ansøgninger
0 ansøgere

0

Øvrige
Nr

Foreningens navn og cvr.nr.

Bevar Ukraine
36139323
1

Børns Vilkår
2 10634792
Council Center
29238685
3

Dantam IF

Modtog i 2016 og Indstilling
evt. hovepuljen
Kort beskrivelse af forening og ansøgning
2017
Har ikke søgt
Foreningens formål er at hjælpe befolkningen i Ukraine og
Afslag
hovedpuljen og har
ukrainere i Danmark ved socialt samvær. Indsamler
ikke modtaget
medicinsudstyr og inventar til plejehjem, børnehjem og
hjælpemidler til handicappede. Søger midler til socialt samvær og midler tidligere. Har
ikke søgt om
drift af foreningen samt opbevaringsrum/lager til materialer, der
godkendelse i Kultur
sendes til Ukraine.
og Fritid.
Afslag i hovepuljen Afslag
Landsforening søger til støtte til rådgivning af udsatte børn på
på grund af formue.
BørneTelefonen. Forventer 50.000 samtaler med
Også afslag i 2016.
børn/unge/forældre i 2017.

Et socialt bofælleskab for sårbare mennesker med forskellige
problemstillinger (ingen alder angivet). Søger til drift og
aktiviteter, som daglig samvær, samtaler og større arrangementer
som julefest. Har også søgt innovationspuljen sammen med Indre
Mission.
Søger til drift af foreningen (sport og kultur).

4

Foreningen FAR
5 Region Midtjylland

33684495
GAME - landsforening for
gadeidræt (2002)
6 27213308

20-09-2017

Formålet er at støtte forældre, børn og øvrige, der er påvirket af
en skilsmisse. Søger til drift og aktiviteter.

Søgte ikke
hovedpuljen i 2017.
Fik i 2016 7.000 kr.

Afslag i hovepuljen
2016 på grund
bevilling fra Kultur
og Fritid.

Har ikke fremsendt
vedtægter. Foreningen
hører måske under
blandede foreninger i
Kultur og Fritid.
Herning Kommune
prioriterer lokale tiltag.
5.000

Afslag, da
Afslag
foreningen er
godkendt i Kultur og
Fritid som blandet
forening.
Søgte ikke
hovedpuljen.
I
2016 3.000 kr.

Formålet med foreningen er at skabe varige sociale forandringer Har ikke søgt
tidligere i 2017.
ved at uddanne unge instuktører til gadeidræt.

Begrundelse og evt.
betingelser

Afslag

Er godkendt i Kultur og
Fritid.

6.000

De har fået midler fra
Kultur og Fritid til et 3
årigt projekt (i 2015)

3
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Foreningens navn og cvr.nr.

Nr

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

I Herning vil indsatsen være i Gullestup og Holtbjerg. Over
halvdelen af deltagerne er af anden etnisk baggrund end dansk.
Søger til dans og pigefodbold. Alderen 8-15 år.
Søger til uddannelse af frivillige. Søger til uddannelse af 3
frivillige.
Museet er en forening der ikke får offentlig støtte. Museum med
effekter og domumenter fra Haunstrup sogn samt lokalhistorisk
arkiv. Mødes et månedlig cafe om foredrag, udflugter. Søger til
foredrag (5.000 kr.) og til historisk cykeltur for børn fra
Haunstrup/Snejbjerg (folder om turen 2.500 kr.)

Haunstrup Lokalhistoriske
Museum
har ikke eget cvr.nr.

7

Herning Care
37089982

8

Herning Care er en paraplyorganisation for mange forskellige
sociale aktivitet (julepakke, familiecafe, integrationscafe og
Dare2Care). Søger til tre indsatser.

1) Uddeling af 500 julehjælpkasser
2) Familiecafe hver 3. uge
3) Integrationscafe hver 14. dag
Ilskov Friluftsbad

Har både lønnet og frivillige livredere. Friluftsbaddet benyttes af
unge og ældre i dagtimerne som træningsmulighed.
Søger til
"åbent i dagtimerne" til uddannelse og løn for livreder i
dagtimerne, hvor den frivillige er på arbejde.
Søger 20.000 til
svømmeundervisning/løn til svømmeundervisning af ældre
(formiddag).

Røde Kors Trehøje
33421885

Foreningen har forskellige aktiviteter både for børn og ældre
(nørklere, besøgs- og vågetjeneste, cafe for beboere i beskyttet
bolig). Vil gerne starte nyt tiltag for familier. Søger midler til
familienetværk for sårbare familier

9

10

Modtog i 2016 og
evt. hovepuljen
2017

Talentspejderne Landsforening
11
34102066
Ventilen Herning
12 30037456

Begrundelse og evt.
betingelser

Afslag

Ansøgningen sendes
videre til Kultur og Fritid.

Har fået til alle tre Afslag
indsatser i
hovedpuljen. I alt
101.000 kr. I 2016 fik
de 25.000 kr.
De fik 76.000 kr. til
dette i hovepuljen
Fik 10.000 i
hovedpuljen
Fik 15.000 kr. i
hovedpuljen
Har ikke søgt §18
Afslag
tidligere.

Søgte ikke
hovedpuljen.
I 2016 fik de 8.000
til ældre og 10.000
til flygtninge.
Fik 7.000 kr. til
Formålet er at hjælpe sårbare, socialt udsatte og skoletrætte
børn og unge (12-15 år). Søger til flere mentorforløb og til hverve opstart af lokal
forening fra
flere mentorer. Hvert mentorforløb koster 600 kr. til
hovedpuljen 2017
fællesafslutning for mentor og ung.

Ventilen er for uge i alderen 15-25. Søger til aktiviteter,
uddannelse af frivillige og information

Beslutning om
bevilling eller
afslag

Fik 15.000 kr. fra
hovedpuljen. Fik
15.000 kr. i 2016.

Har fået til lignende
aktiviter i hovedpuljen.

Ansøgningen sendes
videre til Kultur og Fritid.

15.000

Afslag

Har fået fra hovedpuljen.

Afslag

Har fået fra hovedpuljen.

12 ansøgere

26.000

Herning Frivillig Center
0 ingen
0 ansøgere
35 ansøgerer i alt

0
Indstilling
107.000

SUM

Ansøginger til rest-innovationspuljen, der fik afslag på grund af manglende nytænkning
De to andre foreninger, der fik afslag i rest-innovationspuljen, har samtidig søgt i restpuljen (Council Center og Bevar Ukraine).
Selvhjælp Herning og ADHD
a lokalafdeling Midt-Vest
Selvhjælp vil udvikle materiale og kurser til voksne med ADHD.
Målgruppe: Selvhjælp
Herning Care og Ældresagen
b i Herning
Målgruppe: Ældre
FIFS (Foreningen for Idræt og
Sundhed) og Minic
Højskolen, Siøvej
Målgruppe: Psykiatri

Projektet går ud på at bringe mere liv ind til ældre/demente
beboere på byens plejehjem.
FIFS er en lille idrætsforening for psykisk sårbare. Har almindelige
idrætsaktiviteter og har prøvet ridning, som koster meget på
grund af leje af hest og ridehal.

15.000
Afslag

14.000
136.000

Samlet fordeling af rest-puljen
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136.000

4

