Bevilling fra §18-rest-innovationspuljen 2015 - besluttet på Social- og Sundhedsudvalgets møde 23. sept. 2015
Forventet
antal
deltagere
ca. 16
brugere, 4
frivillige og
1
medarbejde
r på en 3
dages
ferielejr.

Hovedansøger
Kirkens
Korshær
Herning
Byarbejde

Medansøger Beskrivelse af projektsamarbejdet
Hus Forbi Formålet med ansøgningen er at lave en ferietur for
KK-Husets brugere og Hus Forbi´s sælgere. Ferieturen
skal medvirke til at bryde isolationen og være
netværksskabende, så de sammen styrker og udvikler
de indbyrdes relationer i positiv retning. Der er
planlagt en 3 dages ferielejr med naturoplevelser,
socialt samvær og besøg på seværdigheder. Har fået
støtte til bustransport fra Foreningen Hus Forbi
(værdi 9825 kr.) og Kirkens Korshær betaler selv for
personleudgifter på ca. 3.000 kr. Søger om tilskud til
leje af feriebolig (5.276 kr.), entre til park (2.960 kr.)
samt forplejning (9.450 kr.). Der er brugerbetaling.

FIFS Foreningen
Idræt for
Sundhed

Landsfore
ningen
SIND
Lokalafdel
ing
Herning/I
kast

FIFS søger om midler til en nyt aktivitetsstilbud
20 - 25
specielt til unge psykisk sårbare. Samarbejdet med
personer
SIND Herning/Ikast og muligvis også Ventilen skal øge
rekrutteringen af unge brugere og styrke de frivillige
idræts-venner. Der er planer om nye typer af
aktiviteter, der er mere appelerende til unge så som
rollespil, klatring, skating, geotracking mm. Søger
midler til uddannelse af 12 frivillige, herunder
honorar til underviser 8.500 kr., teambuilding 7.700
kr., supervision (honorar) på 4.800 kr. pr-materiale til
3.000, lokaleleje 6.000 kr. og transport/entre 15.000
kr. samt rekvisitter til 5.000 kr. Samlet 50.000 kr.

Dansk
Folkehjælp
Herning
Afdeling

Herning
Frivillig
Center

Dansk Folkehjælp ønsker at stryke den frivillige
30-35
gældsrådgivning ved ansættelse af en koordinator
der skal sikre kvalitet af tilbud og uddannelse af de
frivillige rådgivere. Herning Frivillig Center lægger
lokaler til rådgivningen, hjælper med rektruttering af
frivillige og henviser borgere til tilbuddet.
Koordinatoren skal uddanne rådgivere, sparre
omkring rådgivningsopgaver og evaluere indsatsen.
Søger om 40.000 kr. til koordanator (16 timer pr.
måned i 12 mdr.). 2.000 kr. til materialer. 5.000 kr til
undervisning af frivillige, 2.000 kr. til administration
samt 11.000 kr. til pr. og annoncer. Samlet ansøgning
60.000 kr. Delvis bevilling til opstart og drift i ½ år.

ULF Vejle

Lundgårds På seksualvejlederuddannelsen har en gruppe lærere 1-99
kolen
på Lundgårdsskolen udviklet et vidensspil om
kropsforståelse og seksualitet målrettet
udviklingshæmmede. ULF Vejle er interesseret i at
indgå samarbejde omkring udbredelse af spillet.
Delvis bevilling.

Forventet
antal
Søger om
frivillige
(kr.)
Bevilling
4 frivillige
7.644
8.000
og 1
medarbejd
er på en 3
dages
ferielejr.

12
personer

50.000

50.000

60.000

27.000

1-99

30.000

20.000

SUM

147.644

105.000

8

1

