Beslutning om §18-hovedpuljen 2016
Nr

Foreningens navn

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
32687911 Tilskud til aflastning til ægtefæller og samlever, besøgstjeneste
for ældre og ensomme samt sindslidende, der ikke har netværk.

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

Afslag

Foreninger for Ældre
Nr
1

Foreningens navn

2

Assing-Kibæk Pensionistforening.

34382662 Søgte til bustur til Randers Kunstmuseum

3

Bussens Venner ved Toftebo-Centret

og til nye højskolesangbøger.
35722017 Tilskud til drift af bus.

4

Døves Pensionistklub "Heden

5

Hammerum pensionist og
efterlønsklub
Haunstrup Seniorklub
"Tirsdagsklubben
Hedeboernes Senior Klub

6
7
8
9

Aflastningstjenesten under
Menighedsplejen i Aulum Hodsager
Feldborg og Haderup sogne

10
11

Hodsager Onsdagsklub
Hyggeklubben i Falsterholt
Ilskov Pensionistforening
Kildehøjs Venner

12

Lind Plejecenters Vennekreds

13
14

Onsdagsklubben, Vildbjerg
Røde Kors Trehøje

15

Røde Kors Aaskov Afd.

16
17

Sandet pensionistforening
Skarrild-Karstoft Pensionist Forening

18

Stakroge Efterløn & Pensionistforening

19
20

Sunds Pensionistforening
Vildbjerg Seniorer - tidl. VildbjergSkibbild Pensionist & Seniorklub

21

Ældre Sagen Herning-afdelingen

22

Ældre Sagen Aaskov

23
24

Ældre Sagens Lokalafdeling AulumHaderup-Trehøje
Ørnhøj og Omegns Pensionistforening

25

Vennekredsen v. Plejecenter Birketoft

33175086 Søgte til drift og aktiviteter i hyggeklub for pensionister, der
benytter tegnsprog.
32606288 Tilskud til drift og aktiviteter.

5.000

På grund af formue.

3.000 Formue er hensat til ny bus.
På grund af formue.

Afslag
4.000

34636745 Tilskud til møder, udfluger og sammenkomster.

4.000

35973990 Tilskud til ture, virksomhedsbesøg, julefrokost mm. I 2016 er der
20 års jubilæum i okt.
33839022 Tilskud til aktiviteter.
32754848 Tilskud til drift og aktiviteter samt til årlig udflugt.
34675481 Tilskud til drift, møder og ture.
34667918 Tilskud til 2 danseaftner med Skjern salonorkester
og tilskud til heldagsudflugt for beboere med liftbus
36352396 Ny vennekreds på Lind Plejecenter. Tilskud til forskellige
aktiviteter.
34389853 Tilskud til drift, foredrag, spil og andre aktiviteter.
33421885 Tilskud til vågetjeneste, ledsagerordning, besøgsvenner for
ældre.
33398980 Tilskud til besøgstjeneste, vågetjeneste, nørklere,
demenstjenesten. Tilskud til sommerudflugt, der kan styrke de
frivillige i deres indsats.
33903111 Tilskud til aktiviteter og husleje.
32754872 Tilskud til aktiviteter og større arrangementer.

5.000

33397631 Søgte til drift og aktiviteter i foreningen.
- til udflugt til Hvide Sande og spisning
- til aktivitet Pasgaard tøj
31916569 Tilskud til anlæg med teleslynge.
34001693 Foreningen med foredrag, sang, musik og danseaftner samt
heldagsudflugter. Søger tilskud til busture.
10625408 Tilskud til besøgsvenner, telefontjeneste, bisiddere, rådgivning, ITkurser, historiefortællecafé, hjælpende hånd og rickshaw-cykling.
Søger til nye initiativer for ældre i samarbejde med
idrætsforeninger.

3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
2.500
8.000
5.000 På betingelse af at regnskab
med formue indsendes.
3.000
3.000

4.000

33429355 Tilskud til aktiviteter som banko, udflugter, sammenkomster,
dans og musik. Samt støtte til jubilæum i marts 2016 og til
almindelig drift.
30453824 Tilskud til forskellige aktiviteter på Birketoft. Støtte til leje af
sommerhus, så beboerne kan opleve en sommerdag i et
sommerhus.
Tilskud til indkøb af kørestole til det ugentlige skubbehold.

25 Ansøgere

På grund af formue.

Afslag

10.000

Tilskud til IT-kurser i iPad. Denne aktivitet er for alle 3 afdelingen
under Ældre Sagen i Herning Kommune.
10625408 Tilskud til aktiviteter som kurser i IT, motion, seniordans,
nørklere. Telefonkæde og kulturelle busture.
10625408 Søgte til forskellige aktiviteter.

På grund af formue.

Afslag

7.500 Der gives ikke tilskud til
forplejning.
7.500

På grund af formue.

Afslag
5.000

4.000

99.500

Misbrugere og socialt udsatte
Nr
1

Foreningens navn

Cafe Hjørnestenen

Social- og Sundhedsudvalget 9/12 2015

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
26083788 Tilskud til drift og aktiviteter med aktivt, opsøgende arbejde
blandt misbrugere i Herning.

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

50.000

1

Beslutning om §18-hovedpuljen 2016
Nr
2

Foreningens navn

3

Det Sociale Gullestrup

Council Center

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
29238685 Bo- og opholdssted for unge, der er i en turbulent periode.
Tilskud til aktiviteter til de unge.
36125926 Paraplyforening for foreninger i Gullestrup. Igangsætter
aktiviteter. Samlet bevilling til alle initiativer.
- banko-klubben søger til materialer til spil
- haveprojekt søger om materialer og redskaber
- fællesspisning søger til satatbar og stor gryde.
- seniorklubben søger til udflugter , temaaftner mm
- billiard-klubben
26971780 Tilskud til drift og aktiviteter på stedet og afslag på tilskud til
ansættelse af en medarbejder på deltid eller flexjob.

4

Fred og Forsoning

5

Frelsens Hær

43417312 Tilskud til julehjælp og åbent hus hver uge.
- åbent hus 4 gange pr. måned med fællesspisning

6

Herning Lænken

7

Huset

29682216 Tilskud til forskellige aktiviteter som foredrag, temadage, møder,
højskole, kurser, udflugter, spisning, revy, bankospil og juletræ
mm.
29067279 Tilskud efter aftale. Alkoholfrit værested med aktiviteter.
Lokalerne benyttes også af Misbrugscenter Herning og Ventilen.

8

IOGT Herning

56783628 Søger til drift og aktiviter, herunder særlige indsatser som:
- kvindeklub
- mandeklub
- madklub (indkøb og madlavning)

Beslutning

10.000

100.000 Generelt kan midler fra §18
ikke bruges til ansættelse af
personale.
100.000
Ikke tilskud til forplejening
Afslag
60.000

400.000 Forhåndsaftale.

120.000 På betingelse af at der
fremsendes et
5.000 revisorgodkendt årsregnskab
5.000 for 2014.
Ikke tilskud til forplejening
Afslag

- projekt Tryghed i eget hjem. Tilbud til misbrugere, der har brug Afslag
for ekstra støtte i hjemmet i at få struktur i hverdagen.

9

Kirkens Korshær Herning

10

Landsorganisationen KRIS

11

Møltrup sports- og beboerforening

12

SAND Vestjylland

13

Udviklingshæmmedes LandsForbund
(ULF)
13 Ansøgere

10493099 Samlet bevilling. Tilskud til aktiviteter i Børnehjørnet,
Lyngblomsten og KK-huset.
Tilskud til juleuddeling.
16921289 Samlet bevilling. Tilskud til drift og kurser.
- støtte til drift af sted, hvor støttegrupper mødes.
- tilskud til kursus "krop, kraft og trygge steder".
34764433 Samlet bevilling. Cykling, Støtte til indkøb af cykler.
eller
37226955 Fællesskabstur til Fårup Sommerland med bus, entre og grillaften.
33521146 Fælles forening for Møltrup og Skovvang i Holstebro. Tilskud til
opsøgende arbejde i forbindelse med hjemløshed samt
bisidderordning. Tilskud til temadage og kurser for frivillige.
17632809 Tilskud til at oprette en lokalkreds i Herning.

Begrundelse og evt. betingelser

7.000

Ikke tilskud til kørselsudgifter
i det omfang. Handicap og
Psykiatri yder lignede
indsats.

100.000

50.000

15.000

10.000

20.000
1.052.000

Patientforeninger
CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
35188320 Tilskud til drift og til ny aktivitet med gospel
33317107 Tilskud til aktiviteter, møder, rådgivning, foredrag og
erfaringsudveksling.

Nr
1
2

Foreningens navn

3

Cochlear Implant Foreningens
Netværksgruppe
Dansk Handicap Fælles Rådgivning.

32396348 Tilskud til møder, vejledning, socialt samvær og ture. Søger til
drift og aktiviteter.
36171030 Samlet bevilling. Tilskud til café-møder og rådgivning af
medlemmer, herunder brug af E-boks.
- indsats for at integrere etniske grupper i foreningen.

5

Diabetesforeningen Herning
Lokalforening

6

Foreningen for de frivilliges aktiviteter
på Anker Fjord Hospice

35231528 Samlet bevilling. Tilskud til motivationsgrupper, der laver sund
mad og motion.
Foredrag om diabetes-relaterede emner
34144184 Tilskud til Temadag med undervisning og workshops og andre
aktiviteter.

4

Alzheimerforeningen
Autisme- og Aspergerforeningen for
Voksne
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Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

12.000
10.000
5.000
10.000

10.000

5.000

2

Beslutning om §18-hovedpuljen 2016
Nr
7

Foreningens navn

8

Herning Lokalgruppe under
Gigtforeningen
Hjernesagen Herning/Ikast-Brande

9

Hjerteforeningen LK Herning

10

Hypermobile & HMS i Region II

11
12

Klub 98 - Vestjyden
OCD-foreningen Julius Bloms Gade 17
kld. 2200

13

14

Osteoporoseforeningen afd. Herning
Holstebro Ringkøbing/Skjern
Ikast/Brande
Parkinson Herning-Ikast
14 Ansøgere

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
42061611 Tilskud til drift og aktiviteter samt til oplysning om foreningen.
33403143 Tilskud til drift og aktiviteter for medlemmer og pårørende.
Socialt samvær og arrangementer.
10394228 Samlet bevilling. Drift af hjerte-café hver måned, kursus i
førstehjælp og hjertestarter og andre arrangementer.
- Selvhjæpsgrupper - Hjertehold med 12 personer.
25946871 Søgte tilskud til drift og aktiviter. Og tilskud til ny hjemmeside
pga. hackerangreb.
33104855 Tilskud til social arrangemeter og møder.
20930942 Samlet bevilling. Tilskud til drift og arrangementer, lokaler og
annoncer.
- samtalegrupper for OCD-ramte . Søger til lokaler, foredrag og
annoncer.
- Børn og unge med OCD. Månedlig møder og fællestur.
21374598 Tilskud til oplysning, møder og foredrag .

35351485 Tilskud til drift og aktiviteter.

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

15.000
6.000
20.000

På grund af formue.

Afslag
10.000
10.000

15.000

10.000
138.000

Psykiatri
CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
26401739 Tilskud til nystartet klub i Herning. Tilskud til drift og aktiviteter.

Nr
1

Foreningens navn

2

BEDRE PSYKIATRI Herning/Ikast-brande

3

Cafe Kilden

4

Foreningen Idræt for Sundhed

25341724 Tilskud til forskellige tilbud, der er tilpasset målgruppen. Tilskud
til 20 års jubilæum i 2016 og til idrætskonference omkring
mental sundhed og betydngen af at være fysisk aktiv.

115.000

5

Foreningen Sind

50.000

6

SIND Herning-Ikast-Brande

31831636 Tilskud til at arbejde med at forbedre sindslidendens sundhed,
livskvalitet og bekæmpe ensomhed (idrætsaktiviteter og socialt
samvær og ture). Får til almindelig drift og aktiviteter samt til
sundhedsdage.
Samlet støtte til nystartet lokal forening i 2015.
- aktiviteter og søndagsbrunch, ture mm.
- etablering af pårørenderådgivning, der skal udvikle selvomsorg
og mestrinsstrategier.
- oplæg og kulturelle aktiviteter til cafeáftner og 2 større
arrangementer.
35194347 Tilskud til drift og aktiviteter.

7

Angstforeningen

Gnisten

30 42 80 99 Samlet bevilling. Udvidelse af åbningstid i Åben Cafe i
Frivilligcentret.
- Nyt tiltag med Åben Cafe for unge pårørende.
- offentlige foredrag om unge med psykiske problemer og
hvordan familien takler det.
- offentlig foredrag om, hvordan det er at komme gennem en
psykisk sygdom og komme videre.
30647424 Samlet bevilling. Tilskud til forskellige aktiviteter, fx
højskoleaftner, fællesspisning, sang, udflugter.
- værksted for ældre kvinder. Håndarbejde. Materialer til nyt
lokale til aktivitet (lys og bord/skab).

7 Ansøgere

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

5.000 På betingelse af at der
fremsendes et budget for
indsatsen i Herning.
15.000

5.000

10.000

10.000
210.000

Selvhjælp
Nr
1

2

Foreningen Danske DøvBlinde

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
16867691 Tilskud til drift og aktiviteter.

Selvhjælp Herning

13653674 Tilskud efter aftale med Herning Kommune.

Foreningens navn

2 ansøgerer

Social- og Sundhedsudvalget 9/12 2015

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

5.000 På betingelse af at der
fremsendes et budget for
indsatsen i Herning eller et
lokalt regnskab med formue.
350.000 Forhåndsaftale.
355.000

3

Beslutning om §18-hovedpuljen 2016
Nr

Foreningens navn

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
33604343 Kvinder i integration. Aktiviteter omkring sundhed, motion og
foredrag. Nyt tilbud til nye flygtninge fra Syrien.

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

Afslag

Får midler fra Kultur og Fritid

35606742 Kulturelle og sociale aktiviteter, herunder
modersmålsundervisning og danskundervisning
Kunstneriske og musikalske aktiviteter.
33405863 Forening med fokus på unge, især i Gullestrup. Aktiviteter som
fodbold, svømning, bordtennis mm. Samvær omkring spil mm.
Søger om udvidelse af aktiviter tl badminton, filmaftner og
biograf og udflugter. Tilbud om IT-undervisning (pc + projektor).

Afslag

Er godkendt i Kultur og Fritid
og kan søge der.

Afslag

Får midler fra Kultur og Fritid

Flygtninge og integration
Nr
1

Foreningens navn

2

kurdere fra Syrien i Herning

3

Dansk Arabisk VenskabsForening

4

Dansk Tamilsk Venskabforening

5

Multi Aktiv Forening i Herning

6

Røde Kors Herning afd. (Se også under
Øvrige nr. 14)

7

Røde Kors Trehøje
(Se også under
Ældre nr. 13)
Somalisk- Dansk Venskabs 2012

8

9

Jydsk Multikulturelle kvinder

Støtteforeningen for Venligboerne
Herning

10

Venskabsforeningen Kibæk

11

INSAM

12

Ungdommens Røde Kors (Se også
under Øvrige nr. 16)

33986300 Fodbold, svømning, badminton, kulturprogrammer, sund mad og Afslag
julefest mm.
35145982 Socialt samvær med ældre, pensionister med forskellige
Afslag
nationaliteter (Sri Lanka, Iran, Afghanistan og Vietnam samt
Polen og Danmark. Aktiviteter som svømning, socialt samvær,
madlavning og udflugter. Ny aktivitet: samvær og dansk
undervisning i Vita GAIA.
30467248 Søger til forlænget weekend på Holmsborg lejren for flygtninge
Afslag
og danskere
Søger til indføring i danske traditioner (jul og påske)
Aktivitet for flygtningebørn
33421885 Tilskud til aktiviteter for flygtninge.
5.000

Får midler fra Kultur og Fritid

36363924 Søger til drift og aktivieter, men er lige blevet godkendt til at få
midler fra Kultur og Fritid.

Er nu godkendt i Kultur og
Fritid og kan søge der.

Afslag

37038911 Samlet bevilling. Tilskud til ny forening i Herning og til Café Mix,
der holder til på det gamle bibliotek. Samarbejder med Røde
Kors, Dansk Flygtningehjælp og LærDansk.

Foreningen kan få midler fra
Kultur og Fritid, men har ikke
søgt i 2015.

4.500

- Bevægelse og motion. Leje af hal i vinter. Etablere kontakt til
byens idrætsliv og idrætsforeninger.
35374167 Integration Motion-sport, Kulture aktiviteter, kunst,
Afslag
sundmadlavning. Bosnisk undervisning for børn, lektie cafe.
Aktiviteter for pensionister IT undervisning for ældre.
Sundhedaktiviteter.
33943741 Dette er en forening for alle målgrupper både unge og ældre.
Afslag
Aktiviteterne bliver passet ind så alle kan være med der kan fx.
kan de unge spille fodbold mens de ældre svømmer. Sommetider
bliver der lavet fælles aktiviteter som rundbold eller madlavning.
2825 0479 Tilskud til aktiviteter for børn, lektiehjælp og oplevelser.

12 ansøgere

Får midler fra Kultur og Fritid

Er godkendt i Kultur og Fritid
og kan søge der.

Får midler fra Kultur og Fritid

2.000 Der gives ikke til forplejning.
Gives på betingelse af at der
indsendes regnskab.
11.500

Øvrige
Nr
1
2

Foreningens navn

3

Børns Voksenvenner Herning

4

Dansk Folkehjælp Herning

5

Astma-Allergi Foreningen
Børns Vilkår

Dansk Præmatur Forening

Social- og Sundhedsudvalget 9/12 2015

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
17775901 Tilskud til børn fra Herning, der deltager i landslejr.
10 63 47 92 Søgte tilskud til rådgivningen (telefon, chat, brevkasse, sms og
hjemmeside).
33731051 Tilskud til drift og aktiviteter. Kurser for nye voksenvenner og
aktiviteter for børn på venteliste.
32621155 Samlet bevilling. Tilskud til forskellige drift og aktiviteter.
- julehjælp og netværksskabende aktivitet
- økonomisk rådgivning
- information om og uddannelse i førstehjælp
- netværk for børn, som har været på sommerferie
27199488 Søgte midler til kampagne direkte henvent til skoler og
daginstitutioner med rådgivning af pædagoger og lærere om
særlige behov hos for tidligt fødte børn.

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

5.000
Afslag

På grund af formue, og
prioritering af lokal indsats.

15.000
35.000

Afslag

På grund af formue, og at
der søges om støtte til
generel information om
landsforening.

4

Beslutning om §18-hovedpuljen 2016
Nr
6

Foreningens navn

7

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen
35184015 Højskole ophold for medarbejdere for bedre at kunne håndtere
den daglige drift.

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

Afslag

Giver ikke til virksomhedsrettede kurser.

GAME

27213308 Søgte om aktiviteter i Holtbjerg og 2012 i Lyngbyen. Får støtte fra Afslag
satspuljen til størstedelen af udgifterne og har fået bevilling til
projektet i Kultur og Fritid.

Har fået bevilget midler i
Kultur og Fritid til det treårige projekt.

8

Julekomiteen – præster ved Fredens
Herning Hedeager Skt.Johannes og
Gullestrup kirke

38404415 Tilskud til julehjælp.

9

KFUM og KFUK i Herning

38398628 Cafe KoM er et værested for børn og unge (4.-10.kl.). Lokaler i
det tidligere bibliotek. De har en bred vifte af aktivitetstilbud og
særlige events. Samlet udgift for indsats 240.000 kr. inkl. løn til
koordinator. Projekt er opstartet i nov. 2014.

10

Landsforeningen Autisme
KredsMidtVest.

11
12

Natteravnene i Herning
Red Barnet Lokalforening Herning

13

Red Barnet Ungdom

33112157 Samlet tilskud til drift og aktiviteter. Oplæg for søstende,
bedsteforældre og forældre til autister. Stress-kurser for
forældre.
- Kurser for bedsteforældre og søskende
35580824 Tilskud til drift, kurser og bolcher.
63407216 Samlet tilskud. Familieklubben med arrangementer som ture og
materialer til ture i naturen.
- Børnelejr for 16-20 børn (8-12 år).
27336604 Tilskud til opstart af læringscafé i Gullestrup på opfordring af
Fællesbo.

14

Røde Kors Herning afd.

Folkekirkens Nødhjælp Genbrugsbutik i Kibæk

30467248 Forskellige typer af aktiviteter og til drift af foreningen

15.000

Får midler fra Kultur og Fritid
- både lokaletilskud og
medlemstilskud under De
kirkelige organisationer.

Afslag

6.000

5.000
20.000

5.000 På betingelse af
fremsendelse af lokalt
regnskab eller budget.
Er godkendt i Kultur og Fritid,
Afslag
men har ikke søgt i 2015.

- Opstart af vågetjeneste på plejecentret Lindegården og arbejde

15

UFL Herning Ikast-Brande

16

Ungdommens Røde Kors

17

Ungdommens Røde Kors Påruplejren

18

Ventilen Herning

- Arbejde med familienetværk, hvor de er med til at bestemme
aktiviteterne
- Fastholdelse og uddannelse af frivillige via kurser og sociale
arrangementer.
- Samarittergruppen , kurser og videreuddannelse
34558617 UFL= Unge for Ligeværd. Tilskud til klubaftner og forskellige
arrangementer (bowling, bio og udendørs aktiviteter).
2825 0479 Samlet bevilling. Tilskud til aktiviteter målrettet børn og unge.
("Broen", børn på Toften og børn på familieforløb, på
Krisecentret, madklub på Holtbjerg og lektiehjælp).
- ny parkour-klub i Holtbjerg for børn 10-13 år.
31721199 Foreningen har til formål at afholde ferielejre i hele landet. I
Pårup er ca. 70 børn fra 6-14 år på lejr. Forventer 4-5 børn fra
Herning.
30037456 Foreningen er driver et mødested for ensomme og socialt
isolerede unge (18-30 år). Har mange forskellige aktiviteter, både
ude og inde.

18 ansøgere

5.000

10.000 På betingelse af
fremsendelse af lokalt
regnskab.

5.000

20.000

146.000

Herning Frivillig Center
Nr
1

Foreningens navn

Herning Frivillig Center
- under Øvrige

- under patient-foreninger
- under Øvrige
1 ansøgere
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CVR-nr. Kort beskrivelse af forening og ansøgning
27188990 Bevilling efter aftale med Herning Kommune.
Bevilling til en række konkrete aktiviteter:
- Øvrige: Frivillighedes Dag. Nyt koncept for 2016 med mindre
arrangementer den sidste fredag i september.
- Patientforening: lydavisen producerer om omdeling.
- Øvrige: Demens og Besøgstjenesten .

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

700.000 Forhåndsaftale
30.000

6.000
12.000
748.000

5

Beslutning om §18-hovedpuljen 2016
Nr

Foreningens navn

CVR-nr. Kort beskrivelse af bevillingen

Beslutning

Begrundelse og evt. betingelser

Samlet oversigt over fordelingen af hovedpuljen
92 ansøgerer i alt

Samlet bevilling i hovedpuljen 2016

2.760.000

Ekstra bevilling under øvrige - overført fra ansøgningerne til §18-innovationspuljen
Herning Frivillig Center
Kirkens Korshær Herning

27188990 Til indkøb af mobilt lydanlæg.
10493099 Til indsats for børn og unge i skolerne og familiearbejdet
for udsatte.

Til restpuljen
Til dialogmøde mm.
Reserveret til §18-innovationspuljen
§18 i 2016
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20.000
2.832.239

Samlet fordelt af §18 midler i hovedpuljen for 2016

Indsats/målgruppe
Foreninger for ældre
Misbrugere og socialt udsatte
Patientforeninger
Psykiatri
Selvhjælpsgrupper
Flygtninge/integration
Øvrige (børn, unge mm)
Herning Frivillig Center

52.239

80.000
11.101
350.000
3.273.340

Antal ansøgere og afslag
25 ansøgere og 5 afslag
13 ansøgere og 2 afslag
14 ansøgere og 1 afslag
7 ansøgere og ingen afslag
2 ansøgere og ingen afslag
12 ansøgere og 9 afslag
18 ansøgere og 5 afslag
Inkl. bevilling til indsats under andre målgrupper
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