
Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 2017  
 
Nedenstående skema udfyldes og vedhæftes en mail, som sendes til pdirc@gribskov.dk 

 

Hvilken pulje søges der tilskud fra?  

 Pulje 1 (Igangsættelse af nye 

aktiviteter) 

 Pulje 2 (Drift af eksisterende 

aktiviteter) 

 

Skriv her: 

Pulje 1 

Oplysninger om foreningen 

Navn på foreningen/organisationen/gruppen Integrationsgruppen Helsinge – En frivillig del 

af Dansk Flygtningehjælp 

CVR nr. 38877755 

Adresse  Møllestien 6, 3200 Helsinge 

Kontaktperson Sandra Kruse 

Telefonnummer på kontaktperson 21 32 23 48 

Mailadresse på kontaktperson projekt@frivilligcenter-helsinge.dk 

Hvordan er 

foreningen/organisationen/gruppen 

organiseret?  (vedlæg evt. vedtægter) 

Vedtægter er vedhæftet 

Hvilke formål og aktiviteter har 

foreningen/organisationen/gruppen? 

Foreningen har til formål at styrke og udvikle 

den frivillige sociale og kulturelle indsats, som 

gøres for at hjælpe mennesker med anden etnisk 

baggrund end dansk til at forstå dansk kultur og 

normer samt regler. Derudover understøtter 

foreningen initiativer, der er egnede til at 

fremme den overnævnte persongruppes 

integration i det danske samfund. 

 

Aktiviteter forankret i Frivilligcenter Helsinge: 

Individuel sproghjælp 

International lektiehjælp 

International Café – Spiseaftener 

Kvinde til kvinde – Social kvindegruppe 

Hvor mange frivillige er cirka tilknyttet? 76 frivillige 

Hvor mange brugere har 150 brugere 



foreningen/organisationen/gruppen cirka? 

Hvor mange medlemmer har 

foreningen/organisationen/gruppen? 

70 

Hvilken egenkapital har 

foreningen/organisationen/gruppen ved 

seneste godkendte regnskab?  

(Skriv evt. bemærkninger til egenkapitalen) 

Foreningen har p.t. ingen kapital, da den er 

nystartet d. 31 juni 2017. 

 

Oplysninger om den ansøgte indsats 

Hvilket beløb søges der om? 15.750 kr. 

Hvilke aktiviteter søges der tilskud til? Udflugt til Legejunglen i Slangerup 

Skriv et kort budget over hvor meget der 

søges til hvilke aktiviteter. 

Budget: 

Transport: 9.500 kr. 

Entré: 50 børn á 60 kr.: 3.000 kr. 

25 børn á 100 kr.: 2.500 kr. 

Forplejning: 75 x 10 kr.: 750 kr. 

Hvori består det frivillige sociale arbejde i den 

ansøgte indsats? 

Udflugten er målrettet særligt udsatte familier i 

vores lokalområde. Der er mange børn i vores 

område, der ikke har mulighed for at få de 

samme oplevelser som andre børn, da deres 

barndom er præget af, at familien ikke har råd til 

ferier, gaver og udflugter, da de ikke har et 

økonomisk råderum eller mentalt overskud til 

dette. Vi, i Integrationsgruppen Helsinge og 

Frivillig Flygtningehjælp i Græsted vil derfor 

gerne invitere nytilkomne flygtningekvinder og 

deres børn på en udflugt. 

En udflugt som denne kan bidrage til at store og 

små fællesskaber skabes gennem leg, hygge og 

sjov. Derudover kan den bidrage til at et netværk 

på tværs af familierne og børnene skabes, da de 

får en fælles oplevelse og en samhørighed 

følelse. Børnene får mere indhold i deres 

hverdag gennem aktiviteten samt får brudt en 

eventuel ensomhed. Vi vil derfor give familierne 

en spændende og sjov dag, som kan være til 

glæde og gavn i nuet samt videre frem. 

Udflugten kan dermed være med til at give gode 

minder for familien samt fælles oplevelser for 

gruppen, der er afsted. De vil få minder de kan 



se tilbage på og et afbræk fra deres hverdag som 

er præget af sprogbarriere, kulturelle 

udfordringer og besparelser. 

De frivillige vil stå for planlægningen af turen 

samt støtte til kvinderne og børnene på 

udflugten, så alle har mulighed for at få en god 

oplevelse. 

Modtog foreningen/organisationen/gruppen § 

18 tilskud fra Gribskov Kommune sidste år? 

Hvis ja - hvilket beløb og hvad gik tilskuddet 

til? 

Nej 

Modtog foreningen sidste år økonomisk tilskud 

fra anden side - fx andre kommuner, fonde 

mv.? 

Hvis ja – hvorfra og hvilket beløb? 

Nej 

Andre relevante oplysninger?  

 

 


