
 Vurdering af ansøgninger til § 18 - 2016.

Der er i 2016 modtaget 36 ansøgninger til et samlet beløb på kr. 728.274  
• Pulje 1: 8 ansøgninger af i alt kr. 121.000 
• Pulje 2: 24 ansøgninger af i alt kr. 568.574 
• Pulje 3: 4 ansøgninger af i alt kr. 38.700 

Ved vurderingen af tilskudsberettigelse er der - som aftalt med de frivillige foreninger - lagt vægt på:
• Foreningens mulighed for eventuelt at søge tilskud andetsteds fra.
• Tidligere tilskudsniveau. 
• Foreningens egenkapital.
• Hvorvidt det frivillige sociale arbejde udgør kernen i det ansøgte
• Hvorvidt foreningen er lokalt forankret
·
Ved eksisterende lokale aktiviteter er der desuden lagt vægt på en vis ensartethed i tilskudsniveauet. 

Sammenfatning

Pulje 1 (kr.   59.167  ):
• 7 foreninger anbefales støtte med i alt kr. 45.500
• Der vil ved denne fordeling efter tilførsel af kr. 399 fra pulje 2 og kr. 38.900 fra pulje 3 restere kr. 

52.660, der løbende anvendes til at støtte nye foreninger og éngangsaktiviteter i 2016.
·
Pulje 2 (kr.   250.399  ): 

• 19 foreninger anbefales støttet med i alt kr. 250.000
Der vil ved denne fordeling restere kr. 399 - der anvendes til støtte til foreninger i pulje 1.

Pulje 3 (kr. 48  .600  ): 
· 3 foreninger anbefales støttet med i alt kr. 9.700
· Der vil ved denne fordeling restere kr. 38.900 - der anvendes til støtte til foreninger i pulje 1.

I nedenstående fordeling udmøntes samlet kr. 305.200 - i pulje 1, 2 og 3 ud af rammen på kr. 358.166.

Pulje 1: Kr.   59.167   - i alt ansøgt kr. 121.000

Ansøgning nr. 1 /2016
Ansøgt beløb Kr. 30.000
Foreningens navn Dansk Handicapforbund, Gribskov afdeling
CVR. nr. 37330736
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

At samle mennesker med fysiske handicap og andre interesserede, at enhver - 
uanset handicap - får mulighed for at fungere og deltage aktivt på lige fod
med andre borgere

Antal frivillige 5 personer pt. I bestyrelsen
Antal brugere Pt 30 brugere – forventer flere medlemmer
Antal medlemmer Pt 30 medlemmer – forventer flere 
Foreningens egenkapital 
31.12.15

3864,75 kr.
(revideret regnskab foreligger først efter 6.4.16)

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Medlemsaktiviteter for at forbedre forhold for kommunens borgere med 
handicap

Støtte fra GK 2015 Nej
Støtte fra anden side i 2015 Opstartsbeløb fra DHF kr. 5000,00
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

At forbedre forhold for kommunens borgere med
handicap

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Anbefales støtte med kr.10.000
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Ansøgning nr. 2 /2016
Ansøgt beløb Kr. 3.000
Foreningens navn Gribskov hjælper flygtninge
CVR. nr. 37210978
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Formålet er at indsamle og uddele tøj, legetøj, møbler, cykler, m.v. og uddele 
det til flygtninge i Gribskov.
Foreningen har fået lokaler stillet til rådighed af Gribskov kommune på Ramløse
skole, og nærmere info om vores arbejde kan ses på Facebook siden ”Gribskov
hjælper flygtninge”

Antal frivillige Vi er 4 fast tilknyttede og lidt flere løsere tilknyttede
 

Antal brugere Ca. 300
 
 

Antal medlemmer Facebook gruppen har p.t. 640 medlemmer
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Vi har intet regnskab, da foreningen drives af frivillige, der ikke lønnes. 
Foreningen blev startet i 2015, og har også af den årsag intet årsregnskab

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Til hjælp til produktion/trykning af flyers og tilskud til kørsel for frivillige

Støtte fra GK 2015 Nej
Støtte fra anden side i 2015 Vi modtog i november kr. 3.000 fra Det Grønne Hus til tøjstativer og 

sandwichskilte, m.v..
 

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Til hjælp til produktion/trykning af flyers og tilskud til kørsel for frivillige

Vurdering Der er ansøgt til pulje 3. Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne 
til pulje 1. 
Anbefales støttet med kr. 3.000

Ansøgning nr.

3 /2016
Ansøgt beløb Kr. 18.000
Foreningens navn Hjerneskadeforeningen - Lokalafdeling
CVR. nr. 12 25 96 70
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Hjerneskadeforeningens formål er bla. at arbejde for at forebygge og bekæmpe 
følgerne efter erhvervet hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres 
pårørende.

Antal frivillige Lokalafdeling Nordsjællands bestyrelse består af 
5 medlemmer og 1 suppleant – alle frivillige

Antal brugere Lokalafdeling Nordsjælland har 143 familiemedlemsskaber
Antal medlemmer 143
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Foreningens egenkapital pr. 31.12.2015 udgør 38.142 kr. 

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Weekendkursus for hjerneskaderamte og deres pårørende

Støtte fra GK 2015 Nej
Støtte fra anden side i 2015 Ja 20.000 fra Fællespuljen
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Weekendkurset har til formål, via oplægsholdere, at få ”redskaber” til at såvel 
den skadede som pårørende kan komme videre i livet, på trods af hjerneskade 
– at Leve med en erhvervet hjerneskade. 

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
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Anbefales støttet med kr. 6.000

Ansøgning nr. 4 /2016

Ansøgt beløb Kr. 4000
Foreningens navn Hjerteforeningen (Lokalkomité i Gribskov)
CVR. nr. 31098343

Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Information om:
• Nye hjælpemidler ved læring om genoplivning
• Hjertemassage
• Hjertesund mad og –motion
• Hjertestier og møder om hjertesygdomme.

Blodtryksmålinger i Matas, på Apoteker, ved Kulturnætter og rundt ved diverse 
aktiviteter i Gribskov kommune. 
Desuden demonstration af Hjertestarter.

Antal frivillige 5
Antal brugere Ca. 1.080
Antal medlemmer Ca. 1.080
Foreningens egenkapital 
31.12.15

15.530 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Opstart af Hjertemotion i samarbejde med Gibskov
Kommune.

Støtte fra GK 2015 Kr. 15.000 (Pulje 2)
Livreddende førstehjælp- med hjertestarter kurser.
Aktiviteter ved diverse torvedage og kulturnat Gilleleje.
Hjertecafe møde.
Måling af blodtryk ved diverse arrangementer.

Støtte fra anden side i 2015 Kr. 10.000 fra Hjerteforeningen, Hauser Plads 10 i
København til øvrig drift. (bl.a. annoncer og generel drift)

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Tilrettelægge, arrangere, koordinere og afholde
ovennævnte arrangementer

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Anbefales støttet med kr. 2000

Ansøgning nr. 5 /2016
Ansøgt beløb Kr. 18.000
Foreningens navn Integrations Gruppen Helsinge
CVR. nr. 30464877
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Formålet er at styrke og forbedre integrationen af flygtninge i Gribskov 
kommune. Dette ved at udbrede kendskabet til hinandens kulturer og ved at 
støtte den enkelte i at tilegne sig færdigheder og ressourcer, der kan øge 
dennes mulighed for bedre adgang til deltagelse i det danske samfund. Faste 
igangværende aktiviteter: 

• Lektiecafé 2 x ugentligt
• Sprogtræning én til én (pt. Over 20 frivillige)
• Madklub (ca. 35 deltagere og frivillige)
• Kontaktvenner
• Ungdomscafé
• Juridisk hjælp (familiesammenføring, opholdstilladelse mm.)
• IT hjælp
• Daglig formidling af hjælp til forståelse af breve, regler, myndigheder 

etc.
• Bisidderhjælp
• Mødregruppe
• Årlig ferietur (finansieret af tips- og lottomidler)
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• Multikulturel fest 1 – 2 gange årligt (120 deltagere)
• Jule/risengrødsfest i Tisvilde Bio-Bistro

Antal frivillige ca. 62
Antal brugere ca. 200
Antal medlemmer Vi er en gruppe med eget cvr. nr. men ikke en traditionel forening
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Da disse initiativer er nye er der endnu ikke noget regnskab. Regnskab for alle 
udgifter til Integrationsgruppens arbejde vil være færdig i februar 2016.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

1. Der søges støtte til et nyt koncept hvor Integrationsgruppen i 
samarbejde med Ole Bording Mad, laver et Multikulturel sammenkomst 
på Gribskov Gymnasium. Formålet med sammenkomsten er at bringe 
danske borgere og borgere med anden etnisk bagrund nærmere 
hinanden, udfra fra devisen at Kendskab skaber venskab. Ca. 20 
borgere med anden etnisk baggrund står for maden i samarbejde med 
Ole Bording Mad, som lægger køkkenfaciliteter til og hjælper med 
logistikken, når der skal laves mad til 250 borgere. Arrangementet er 
allerede afholdt, men på grund af misforståelser blev økonomien 
omkring projektet ikke afklaret inden afholdelsen. Derfor sidder 
Integrationsgruppen nu med en ikke budget- lagt post på 8.000 kr i 
underskud. Arrangementet var velbesøgt og en stor succes.

2. Der søges støtte til en nyetableret Pigegruppe for piger med anden 
etnisk baggrund. Nogle af disse piger deltager i vores Multikulturelle 
torsdagsaftner, og har ved disse aftner givet udtryk for at de gerne vil 
lave en gruppe. En frivillig tovholder med dansk/italiensk baggrund har 
meldt sig. De har allerede mødtes 5 gange og er i gennemsnit 10 piger i
gruppen. Gruppen er brugerdreven og da pigerne har givet udtryk for at 
de gerne vil på nogle ture, vil vi gerne kunne tilbyde dette. Det kræver 
dog en vis økonomi. Derfor søges der i første omgang om 5.000 kr til 
gruppen.

3. Drengene, hvoraf nogle også deltager i vores Multikulturelle 
torsdagsaftner, har et stykke tid kikket misundeligt på at pigerne havde 
deres egen gruppe. Derfor er vi nu i proces med at skaffe en frivillig 
tovholder til at kunne etablere en drengegruppe. Også denne gruppe vil 
bliver brugerdreven. Vi søger derfor også 5.000 kr til drengegruppen

Multikulturel Sammenkomst på Gribskov Gymnasium                 Udgift 
1) 10.000 kr – egenbetaling 2000kr i alt                                        8.000 kr   
2)Udgift til nyetableret pige gruppe                                               5.000 kr
3)Udgifter til drengegruppe (under etablering)                              5.000 kr   
I alt                                                                                              18.000 kr      

Støtte fra GK 2015 Ja til andre formål – 32.000 kr.
Støtte fra anden side i 2015 Ja, §18 og PUF   (beløb er ikke oplyst)
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

• Arrangementet på Gribskov gymnasium blev gennemført ved hjælp af 
ca. 25 frivillige

• Pigegruppen bliver faciliteret af to frivillige tovholdere
• Drengegruppen forventes faciliteret af 2 frivillig tovholdere 

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Anbefales støtte med kr. 10.000

Ansøgning nr. 6 /2016
Ansøgt beløb Kr. 18.000
Foreningens navn Multikulturelle Torsdagsaftener
CVR. nr. 30464877
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Idéen til Multikulturel torsdagscafé opstod, da vi via det daglige arbejde med 
den frivillige integrationsindsats, oplevede det store behov der er for at etniske 
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danskere og mennesker med anden etnisk baggrund mødes med hinanden. 
Den sidste halvdel af 2015 har budt på over 70 nye frivillige som gerne vil yde 
en frivillig indsats på integrationsarbejdet. Nogle af disse nye frivillige har startet
deres egen organisering med indsamling af tøj og andre ting. Ved disse aftner 
foregår der også rådgivning og hjælp til boligsøgning og enkeltydelser m.v.

Antal frivillige 82 (nogle af de frivillige, kan også være brugere) for eksempel når gruppe af 
unge syriske mænd står for madlavningen

Antal brugere 300
Antal medlemmer Der er ikke medlemskab men aktiv deltagelse
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Del-projektet har ikke sin egen økonomi. Der har været givet et tilskud fra en 
privat doner. Men da det er brugt op nu, søger vi midler via denne pulje. 

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Der søges om 36 x 500 kr til afholdelse af Multkulurelle aftener. I alt 18.000 kr.
Ved disse Multikulturelle aften som afholdes fra kl. 17 til kl. 20, vil vi gerne 
servere lidt mad. Maden indkøbes og tilberedes af brugere og frivillige. 
Budgettet for mad til 35 personer (antallet af besøgende ved disse aftner ligger 
mellem 30-50) er 1200 kr. d.v.s. 35 kr. pr. person. Der er en egen betaling for 
mad på 20 kr.  Det vi søger om er et tilskud til forplejning til disse aftner (ca.15 
kr. pr. person pr. gang) så alle kan være med.

Støtte fra GK 2015 Nej ikke dette projekt
Støtte fra anden side i 2015 Sidste år modtog aftnerne et tilskud fra Inner Weehl Helsinge. i det foreningen 

valgte at nedlægge sig selv og overgive restbeløbet på 11.000 kr til 
Multikulturelle aftner

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det frivillige engagement ved disse aftener er stort. I sær har vi nu en del unge 
som gerne vil være frivillige ved disse aftner

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Anbefales støtte med kr. 8.000

Ansøgning nr. 7 /2016
Ansøgt beløb Kr. 15.000

Foreningens navn Selvhjælp i Frivilligcenter Græsted
Opstart og drift af selvhjælpsgrupper

CVR. nr. 581496
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Selvhjælp tilbyder start og drift af selvhjælpsgrupper.
Formål med Selvhjælp er: Initiativ til forandring. I en selvhjælpsgruppe mødes 
en lille gruppe af ligestillede om en fælles udfordring, behov, situation eller 
problem. I gruppen udveksles erfaringer, og man støtter og hjælper hinanden. 
Deltagelse i en selvhjælpsgruppe mobiliserer ressourcer i alle, der deltager. Ved
at tale sammen og udveksle erfaringer forsøger gruppen at hjælpe den enkelte 
til at komme videre – hjælp til selvhjælp. Der er tale om en gensidig 
hjælpeproces, hvor deltagerne hjælper hinanden og ikke kun sig selv. I en 
selvhjælpsgruppe får og giver man støtte til at deltagerne kan se på sine egne 
problemstillinger og udfordringer med andre øjne. Det giver mulighed for nye 
handlemuligheder, ny viden og et nyt netværk. Når man arbejder med selvhjælp
tager deltagerne initiativ til, at der kan ske en forandring og - at man tager 
ansvar for sit liv. Det mindsker følelsen af stigmatisering og isolation, øger 
handlekraft og bidrager til at kunne mestre livet bedre.

Grupperne består typisk af fire til otte deltagere, og igangsættes af en 
tovholder/gruppeleder, der er frivillig og uddannes til opgaven og ofte i forvejen 
har en række faglige kvalifikationer. 

Selvhjælp i Frivilligcenter Græsted er tilknyttet en ny leder: Gudrun Qvist pr 1. 
november 2015. I den forbindelse er Selvhjælpsområdet blevet boostet og nye 
initiativer og grupper er tilført og planlagt iværksat. 

Der er 15 selvhjælpsgrupper i gang nu: 
• 4 grupper er patientgrupper (*Kol, *Fibromyalgi, *Pårørende til demente,
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Depresssions gruppe) Disse har selvstændig økonomi, men 
gruppelederne tilbydes faglig supervision. 

• 3 grupper er overført fra Familieprojektet (Forældre til børn med 
psykiske vanskeligheder. * 

• 2 Forældregrupper med HSP børn og *
• 1 gruppe med større piger med selvskadende adfærd)
• 3 grupper der har eksisteret i nogle år og er ved at blive suppleret op 

med nye medlemmer pt. 
• Sorg- krise gruppe, 
• Samtalegruppe: Indre ro og afklaring og *Mandegr. (under 

rekonstruktion) 

5 nye grupper på vej: 
• Stress gruppe. 
• Ændring i livsvilkår/Genfind dine ressourcer”. 

Begge starter forår 2016 
• Ny forældregruppe / forældre med HSP børn. Gruppen starter i 

marts/april 2016 
• Ny Tøsegruppe for stille teenagepiger, der vil være mere udadvendte 

(tidligere i regi af Frivilligcenter Helsinge. Gruppen starter i april 2016 v/ 
Pernille Jellinggaard som frivillig) 

• Ny Mødregruppe for unge mødre (gruppen etableres i samarbejde med 
Gribskov kommune/ Hanne Toke og starter februar 2016 

Det drejer sig primært om nye aktiviteter, hvorfor pulje 1 er søgt.
Antal frivillige Der er tilknyttet 17 frivillige tovholdere til de 15 grupper (idet to grupper har to). 

De frivillige får et uddannelsesforløb for at kunne varetage gruppeopgaven. 
Derudover tilbydes de løbende efteruddannelse og supervision. 

Antal brugere Der er 15 grupper med 4-8 deltagere. 
Gennemsnit 6,5 - svarende til 98 brugere 

Antal medlemmer Der er ikke medlemmer som sådan - derimod brugere. 
Grupperne mødes som udgangspunkt hver anden uge i 2 timer. 
Sorg-krisegruppen mødes hver uge. Der kan ændres mødefrekvens efter 
deltagernes ønske.

Foreningens egenkapital 
31.12.15

Selvhjælp Frivilligcenter Græsted har regnskab / budget indtil 28. februar 2016. 
Selvhjælp er financieret via Puff midler. Der er ikke opslået ansøgning - for at 
søge nye Puff midler endnu og dermed ikke bevilliget midler til Selvhjælp i 
næste regnskabsår. Den primære udgiftspost dækker leder/koordinators løn.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Nye aktiviteter i Selvhjælp. 
• 2000 kr til Mødregruppen for unge mødre til en udflugt for mødrene og 

deres børn. 
• 2000 kr til Tøsegruppen 
• 5000 kr til transport til de frivillige 
• 1000 kr til fortæring til Supervision 5000 kr til fortæring til grupperne 

(ikke til patient foreningsgrupperne.)
• 5000 kr til fortæring til grupperne (ikke til patient foreningsgrupperne.)

Støtte fra GK 2015 Selvhjælp i Frivilligcenter Græsted har ikke tidligere modtaget § 18 midler.
Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det frivillige arbejde består i at bidrage til at formålet for Selvhjælp kan 
varetages og opfyldes Selvhjælp er et supplement til det offentlige system. Den 
frivillige tovholderen/ gruppelederen skal være med til at skabe rammerne og 
struktur for gruppen i en periode indtil nogle af grupperne på sigt vil kunne stå 
på egne ben som en selvkørende netværksgruppe. Nogle grupper kører en 
afgrænset periode. Andre er løbende og har løbende indtag af nye medlemmer. 
Når man som frivillig arbejder i disse grupper, er man engageret i deltagernes 
problemstillinger og ofte vanskelige situation. Dette engagement og ”væren til 
stede” for deltagerne er motiverende og er af betydning for dem. De føler sig 
set, forstået, respekteret og værdsat. Samtidig er det også motiverende for 
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tovholderen at være med i processen og opleve
den udvikling, der som oftest sker. Den oplevelse og glæden ved arbejdet i 
almindelighed er en belønning for den frivillige og bidrager til oplevelsen af at 
man er med i en proces med et godt stykke arbejde, og det giver ofte 
tovholderen lyst til at fortsætte det frivillige arbejde. De frivillige vil blive tilbudt 
supervision en gang i kvartalet startende i første kvartal 2016. Supervision er 
med til at kvalitetssikre selvhjælpsarbejdet samt give de frivillige et fagligt 
netværk

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Anbefales støtte med kr. 6.500

Ansøgning nr. 8 /2016
Ansøgt beløb Kr. 15.000
Foreningens navn Søborggård Rideklub
CVR. nr. 29748012
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Søborggård Rideklub er en forening, der tilbyder ridning for alle aldre - men 
især børn og unge og her en meget stor gruppe piger.

Antal frivillige Mange af forældrene hjælper til med arrangementer, stævner, ture mm
”Madmor” er frivillig
Daglig drift af lektiecafe

Antal brugere Ud over vores egne klub-medlemmer kommer der ryttere fra hele Scandinavien
ligesom søskende altid er meget velkommen til at anvende klubbens 
børneaktiviteter: Trampoliner, børnespring, klatrebane mm

Antal medlemmer Der er 129 medlemmer i klubben hvoraf de 99 er børn/unge under 25 år
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Egenkapital: 195.728,69
Foreningens regnskab for 2015, er til endelig godkendelse på gen. 
forsamlingen d. 3/2.
Det ikke godkendte regnskab fremsendes, når det er godkendt af revisor.

Aktiviteter der søges støtte til15000 kr. til indkøb af computere, internet samt printer.

Efter ændring af Skolereformen har vi konstateret, at det har været 
vanskeligere for børn og deres familier, at skabe sammenhæng mellem skole- 
og fritidsliv, hvilket for mange foreninger har betydet en tilbagegang i 
medlemstallet. Samtidigt har det for børnene betydet, at motion og bevægelse 
samt sociale relationer uden for skolen desværre er blevet nedprioriteret på 
grund af manglende tid.

På det netop afholdte klubmøde d. 9/1- 2016 i Søborg Forsamlingshus, gav 
børnene udtryk for værdien af at være en klub med et stærkt socialt 
sammenhold. En klub hvor mobning ikke er eksisterende. En klub hvor man 
hjælper og støtter hinanden på tværs af alder og sociale forudsætninger. 

I Søborggård Rideklub vil vi med udgangspunkt i det sociale sammenhold 
sammen med børnene og deres forældre skabe forudsætninger for en bedre 
sammenhæng mellem skole- og fritidsliv. Vi ønsker, at udvide vores 
foreningstilbud med et dagligt tilbud om en lektiecafé. 
Lektiecaféen er et selvstændigt rum i klubben, hvor børnene har mulighed for at
lave deres skoleforberedende hjemmearbejde. Det er vores hensigt, at voksne 
med pædagogiske og sociale kompetencer skal skabe rammen for lektiecaféen
og det er vores forhåbning, at vi kan skabe et miljø, hvor de ældre børn kan 
være en faglig støtte for de yngre.

Støtte fra GK 2015 Foreningen har modtaget aktivitets- samt lokaletilskud gennem flere år
Der er ialt modtaget kr. 171.548 

Støtte fra anden side i 2015
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Underviserne/lektiehjælperne vil være frivillige
Vi giver de ældre piger en mulighed for at fastholde deres hobby/sport selvom 
der kommer flere lektier jo ældre de bliver.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål ikke opfylder kriterierne til pulje 1.
Anbefales ikke støtte. 
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Pulje 2: Kr.   250.399   - i alt ansøgt kr. 568.574 

Ansøgning nr. 9 /2016

Ansøgt beløb Kr. 5.200
Foreningens navn Astma-Allergi Foreningen
CVR. nr. 17775901
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Astma-Allergi Foreningens formål er bl. a. at arrangere sociale og 
livsbekræftende aktiviteter for familier og enkeltpersoner. 
I samarbejde med Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds tilbyder vi kurser
og undervisning til enkeltpersoner, familier og grupper med astma, allergi, KOL 
m.m. 
Hver sommer afholdes der en 12 dages sommerlejr, kaldet luftballonen for børn 
og unge i alderen 9-17 år med astma- allergi eller eksem.

Antal frivillige Ca. 30
Antal brugere Ca. 600
Antal medlemmer Ca. 900
Foreningens egenkapital 
31.12.14

10.804 kr. 

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma Allergi Foreningen, der 
tilbyder unge mellem 9 og 17 år med astma, allergi eller eksem et 12-dages 
sommerophold i skoleferien, der fungerer som et trænings-kursus.
Formålet med projektet er at undervise deltagerne i brugen af deres medicinske
præparater på en korrekt og fornuftig måde, således at deres handicap ikke 
skaber konsekvenser for deres udfoldelse i hverdagen.

Støtte fra GK 2015 Nej
Støtte fra anden side i 2015 Fra andre kommuner, hvor der er søgt om par. 18 midler. Beløb er individuelt fra

kommune til kommune, og afhænger af hvor mange børn der deltog.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Lejren med de omkring 60 - 70 deltagere, bliver hovedsageligt drevet af frivillig
arbejdskraft. Alle aktiviteter i lejren, bortset fra undervisningen ved de 
professionelle, planlægges og udføres af frivillig arbejdskraft.
De frivillige fordeles ud på hver lejr, og har ansvaret for aktiviteterne, 
tidsplanerne, fremmøde til undervisningen, registrering ved medicinering osv. i 
de 12 dage kurset varer. De frivillige sover ligeledes i lejren, og står dermed til 
rådighed i alle døgnets 24 timer. Derudover lægges der utallige frivillige timer i
administrationen omkring lejren, såsom fundraising, koordination, planlægning 
af uddannelsesweekend, aftaler før og under lejren samt evaluering. Uden de 
mange frivillige ville projektet ikke kunne gennemføres, og det er igennem det
frivillige arbejde at de faglige og sociale mål kan nås, og dermed også indirekte 
gøre en forskel for hjemkommunen.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål ikke opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 10 /2016
Ansøgt beløb Kr. 5.000

Foreningens navn Bedre Psykiatri, Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs
CVR. nr. 33451857
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

At skabe bedre vilkår for sindslidende og deres pårørende ved: 
At udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for helbredelsen.
At hjælpe, støtte, rådgive, vejlede og uddanne pårørende.
At styrke de pårørendes evner og muligheder for at støtte og yde omsorg til den
syge for derved bedre at kunne klare de svære opgaver og situationer, der 
opstår i hverdagen.
At tale de sindslidendes sag over for beslutningstagerne.
At udbrede oplysning om psykiske sygdomme.
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At tydeliggøre netværkets betydning for den psykisk syge.
Vi søger i år at danne 4 samtalegrupper med gruppeleder socialrådgiver og 
terapeut MPF Jens Peder Nielsen, Udsholt og en frivillig tovholder. Vi har siden 
2002, forår og efterår dannet 2 grupper. Når der ikke bliver 8 tilmeldte ”voksne 
børn af psykisk syg”, men 16 andre pårørende, samler vi 2 grupper andre 
pårørende. Disse  grupper er for pårørende, som er forælder eller 
ægtefælde/kæreste evt. barn af. Der kører nu 4 selvhjælpsgrupper, med hjælp 
af et bestyrelsesmedlem. Vi vil gerne arrangere 1-2 foredragsaftner med vigtige 
oplysende emner. Vi har telefon rådgivning på 27513061. Vi går ud som 
bisiddere, sender vort blad ud og sender oplysninger om vore aktiviteter til 
læreanstalter, psykiatriledere, kommunernes sundhedspersonale og 
psykiatriske afdelinger. Vi søger ved aktiv deltagelse i Psykiatriforeningernes 
Fællesråd(se www.psykiatriforening.dk) at afstigmatisere psykisk sygdom og at 
få indflydelse på en bedre psykiatri i diverse dialogfora og udvalg i Region 
Hovedstaden, og vi deltager i gruppen En Af Os i PsykInfo.

Antal frivillige 10 frivillige, når vi har brug for dem f.eks. ved foredragsaftner
Antal brugere 340
Antal medlemmer 340
Foreningens egenkapital 
31.12.14

Kr. 19.915,91

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Vi søger til driften som er fire samtalegrupper og 2 foredragsaftner årligt og 
transport omkostninger til kr. 2,05 pr km og annoncer.

Støtte fra GK 2015 Kr. 4.500,- til 4 grupper og foredrag 
Støtte fra anden side i 2015 Allerød kr. 10.000,-

Hillerød kr. 5.000,-
Fælleskommunal pulje 17.000,-
Trygfonden kr. 11.300,-

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Leder af selvhjælpsgrupper, kontaktperson i samtalegrupperne, arrangering af 
foredragsaftner og deltagelse i dialoggrupper lokalt, med politikerne og med 
ledelsen i Region hovedstadens psykiatri gennem Psykiatriforeningernes 
Fællesråd i hvis bestyrelse 2 af vore bestyrelsesmedlemmer sidder.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Der gives ikke støtte til honorarer.
Anbefales støttet med kr. 4.500

Ansøgning nr. 11 /2016
Ansøgt beløb Kr. 12.500
Foreningens navn Blindeklubben i Græsted under DBS Nordsjælland
CVR. nr. 22234013 

Da Nordea har nedlagt klubbens foreningskonto anvendes nu DBS 
Nordsjællands cvr nummer. Da medlemmerne har en alder fra ca. 60 til 97 år er
det vanskeligt at etablere en forening med bestyrelse og afholdelse af 
generalforsamling, hvilket ville give en øget transportudgift

Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Klubbens formål er:
At arbejde for højnelse af medlemmernes sociale kår.
At hjælpe medlemmerne til den bedst mulige 
At udnyttelse af deres evner.
At støtte det kulturelle arbejde blandt medlemmerne.
At arbejde med og erfaringsudveksle hverdagens 
At problemer, som synshandicappet medfører.
At Foredrag, underholdning, samvær.

Antal frivillige Pt. 3
Antal brugere ca. 25 + ledsagere
Antal medlemmer 65-70 potentielle medlemmer af Dansk Blindesamfund
Foreningens egenkapital 
31.12.15

kr. 3.094,46

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Kørsel til 7 møder om året
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Støtte fra GK 2015 12.500 kr.Til kørsel
Møderne kunne ikke afvikles uden hjælp til transport.

Støtte fra anden side i 2015 Dansk Blindesamfunds Nordsjællands Kreds giver klublederne et tilskud på 500
kr. til telefonudgifter m.v. hvilket ikke har påvirket det tilskud til kørsel.

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Mange blinde og svagsynede kommer sjældent ud, fordi de ikke er i stand til at 
færdes trygt på egen hånd udendørs.
Klubbens aktivitet er meget vigtig for vore medlemmer, fordi den er med til at 
mindske ensomhed og isolation.
Derfor er transport blevet den største udgift for klubben.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 12.500

Ansøgning nr. 12 /2016
Ansøgt beløb Kr. 4.062
Foreningens navn Brohusklubben
CVR. nr. 11827012
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Brohusklubben er en selvejende institution og målrettet ældre døve, 
hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere over 60 år bosat på Sjælland, som 
modtager førtids-, invalide-, eller folkepension. Ældre døve har gennem et langt 
liv sædvanligvis oplevet, hvordan samspillet med omverden ofte præges af 
kommunikationsforviklinger og fordomme. De fleste af vore medlemmer har 
derfor også fundet deres primære sociale netværk blandt andre døve. Klubbens
medlemmer kender også ofte hinanden fra før de gik på pension og således 
bliver samværet hos os en fortsættelse af en allerede etableret kontakt 
medlemmerne imellem. Ældre døve betragtes generelt som en gruppe i fare for 
isolation og ensomhed i højere grad end ældre hørende, idet de ofte bor spredt 
og det derfor kan være vanskeligt for det enkelte lokalsamfund at tilgodese 
deres særlige behov. De almene tilbud til ældre i eksempelvis dagcentre er ikke 
et reelt tilbud til døve ældre pga. kommunikationsvanskeligheder. Aktiviteterne 
på dagcentrene tolkes kun sjældent og selv da fungerer kommunikationen ofte 
utilstrækkeligt ift. at kunne danne netværk med de andre, hvem de ældre døve 
også kulturelt kan føle sig meget anderledes fra. Brohusklubbens hovedformål 
er at udføre plejehjemsforebyggende omsorgsarbejde for ældre døve, herunder 
at sikre medlemmerne tilgængelighed på egne præmisser. Dette sker gennem 
et varieret udbud af aktiviteter med udgangspunkt i ældre døves sproglige og 
kulturelle behov. Klubbens arbejde sikrer endvidere en fortsat styrkelse af de 
allerede dannede netværk medlemmerne imellem, hvilket igen forebygger 
følelsen af isolation hos den enkelte. For ældre døve som grundet svækkelse i 
mobiliteten ikke er i stand til at forlade eget hjem, driver Døveforeningen af 
1866 i samspil med Brohusklubben en besøgsvens tjeneste,
hvor den enkelte kan få besøg af tegnsprogskyndig besøgsven. Brohusklubben 
har fast aktivitetsdag om torsdagen fra kl. 9.30-15.00 i ca. 42 uger om året. I 
denne tidsrum har klubben eneret til husets største lokale, festsalen. Herudover
er der fri adgang til husets værested på ugens øvrige dage, et tilbud der 
benyttes flittigt. Alle aktiviteter planlægges og udføres af frivillige kræfter og 
tager hensyn til de enkelte deltageres særlige behov. Der er hyppigt udflugter til 
eks. museer og mindst en gang månedligt har medlemmerne mulighed for 
samtale med tegnsproget ældrevejleder.

Antal frivillige 20-25 efter behov
Antal brugere 3 med bopæl i Gribskov Kommune
Antal medlemmer 195
Foreningens egenkapital 
31.12.15

- 26.745,77 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Der søges tilskud til løbende aktiviteter for hele år 2016.

Støtte fra GK 2015 Nej
Støtte fra anden side i 2015 Fra Region Hovedstaden og Sjælland – vi søger §18 og 79-puljen hos 26 

kommuner hvert år. Vi får varierede beløb fra kommunerne efter medlemstal 
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m.m.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Foreningen retter ikke sig kun mod døve brugere, men også mod døve frivillige.
Hos os er det som regel de mere ressourcestærke, der hjælper dem med færre 
ressourcer. Vi oplever ofte, at de svagere brugere vokser med opgaven gennem
samarbejde med frivillige. Klubbens aktiviteter planlægges og gennemføres af 
et frivilligt aktivitetsudvalg.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål delvist opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales at søge fælleskommunal §18 pulje. 
Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 13 /2016
Ansøgt beløb Kr. 6.000
Foreningens navn Byttebiksen
CVR. nr. 336110017
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål er at være ramme om og organisator af en ordning for bytte
og lån af tøj og udstyr til børn fra 0 til 6 år.

Vi modtager brugt børnetøj og udstyr, sorterer, evt. vasker, udstiller, laver 
småreparationer, og hjælper med udlevering, passer og styrer lageret og holder 
orden i udlånslokalet.

Antal frivillige ca. 10
Antal brugere ca. 200
Antal medlemmer Oprindelig var der officielt to, nemlig Frivilligcenter Helsinge og Red Barnets 

lokalafdeling. Derudover alle de, der yder en frivillig indsats i forbindelse med 
Byttebiksen. Pr. 1.10.2014 er Red Barnets Lokalafdeling udtrådt, da de på 
grund af manglende personressourcer ikke så sig i stand til at deltage aktivt. 
Men vi har en aftale om ad hoc samarbejde, f.eks. i forbindelse med deres 
efterårscamp, hvor vi har mulighed for at donere legetøj m.m. til deltagerne.

Foreningens egenkapital 
31.12.15

4.630 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Generelt driftstilskud – anskaffelser til oplagring af tøj, betaling for husly og 
service, kompensation til frivillige for udgifter i forbindelse med f.eks. transport af
ting for Byttebiksen m.m.

Støtte fra GK 2015 6.000,00 kr 
Tilskuddet betød, at vi kunne holde aktivitetsniveauet og trykke 
informationspjecer og annoncere.

Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Pasning af udlån, oprydning, sortering af indkommet tøj og ting, reparationer, 
vask, lagerstyring, vedligeholdelse af fotoarkiv over ting til udlån samt af register
over udlån, rengøring m.m.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med Kr. 6.000

Ansøgning nr. 14 /2016
Ansøgt beløb Kr. 69.270
Foreningens navn Børns Vilkår
CVR. nr. 10 63 47 92
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Borns Vilkar er en privat, humanitar organisation, der i 38 ar har arbejdet for at 
alle born og unge i Danmark, med sarligt fokus pa de udsatte born, kan fa den 
hjalp, de har behov for og sikre borns ret til en tryg barndom og et godt liv.
Borns Vilkars vision er at alle born og unge har mulighed for personlig udvikling 
og far den stotte, radgivning og omsorg, de har behov for. Borns Vilkars mission
er at arbejde for at styrke og forbedre born og unges vilkar, opvakst og 
udviklingsmuligheder i Danmark. Borns Vilkar arbejder pa to fronter: „h Borns 
Vilkar udforer frivilligt socialt arbejde med born via radgivningstilbuddet 
BorneTelefonen, der er hjertet i organisationen. Borns Vilkar tilbyder anonym, 
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professionel og gratis radgivning til ca. 38.000 born om aret, der ofte kamper 
med alvorlige problemer som mobning, vold, seksuelt misbrug, ensomhed, 
angst og sorg. „h Borns Vilkar arbejder for born, ved at kampe for borns 
rettigheder og altid tage barnets perspektiv, ved udtalelser i den offentlige 
debat. Borns Vilkar er bornefaglige eksperter og radgiver andre om, hvordan 
man skaber et godt borneliv samtidig med at born og deres interesser sattes i 
forste rakke i alt, hvad organisationen foretager sig. Arbejdet med og for born 
sker gennem en systematisk indsamling af information fra de born, som 
organisationen dagligt er i kontakt med. I denne kontakt far Borns Vilkar 
lobende et indblik i, hvilke betingelser born i Danmark lever under, og hvordan 
det danske samfund ser ud i et borneperspektiv. Borns Vilkar bliver pa den 
made bornenes stemme og kan tale hojt om det, som born kun tor fortalle til en 
anonym radgivning. Hvor mange frivillige er tilknyttet foreningen? 

Antal frivillige 425
Antal brugere Børns Vilkår gennemfører over 38.000 årlige samtaler med børn og unge i 

Danmark.
Antal medlemmer 10.000 på landsplan
Foreningens egenkapital 
31.12.14

20.221.726 kr. 

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Der søges om tilskud til Børns Vilkårs frivillige sociale arbejde, der sker gennem
anonym rådgivning af børn og unge på BørneTelefonen. Børns Vilkårs 
rådgivning blev oprettet i 1987 og er ikke tidsbegrænset. Rådgivningen er 
landsdækkende og sker på forskellige platforme, herunder: Telefon, Chat, 
Brevkasse, SMS, www.BørneTelefonen.dk, ”Børn hjælper børn”, hvor børn har 
mulighed, for at udveksle gode råd og erfaringer samt ForældreTelefonen og 
FagTelefonen for alle, som ønsker råd og vejledning i forbindelse med 
børnefaglige problemstillinger.

Støtte fra GK 2015 Nej
Støtte fra anden side i 2015 Ja, Børns Vilkår søger løbende om tilskud fra §18 kommunale puljer og 

relevante, private fonde.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Børns Vilkårs rådgivning bemandes af 425 frivillige, som alle har – eller er i 
gang med – en børnefaglig uddannelse. Det vil typisk være som lærer, 
pædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller tilsvarende. Det stilles endvidere 
som krav, at de frivillige har arbejdet professionelt med børn. Før ansættelse i 
rådgivningen indhenter Børns Vilkår børneattester på alle frivillige rådgivere og 
ansatte. De frivillige rådgivere skal ofte forholde sig til særdeles tunge 
problemstillinger, f.eks. henvendelser om selvskadende adfærd og 
omsorgssvigt. 

Rådgivningen koordineres af et team af lønnede koordinatorer, der sørger for 
løbende supervision, vejledning og feedback til de frivillige, således deres 
vidensniveau altid er aktuelt og højt. Koordinatorerne overtager desuden en 
række af de mere vanskelige sager, hvor Børns Vilkår i nogle tilfælde går ind i 
konkrete sager og foretager eksempelvis underretninger til de sociale 
myndigheder.

Børns Vilkårs frivillige rådgivere udgør grundlaget for, at der i dag eksisterer et 
tilbud for børn og unge om at ringe, maile eller skrive anonymt til voksne, som 
vil lytte og støtte. Uden de frivillige ville BørneTelefonen ikke eksistere og vi ville
således ikke kunne hjælpe de tusindvis af børn og unge, der kontakter os hvert 
år.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Dog vurderes der at være rig mulighed for at søge midler andre steder.
Anbefales at søge den fælleskommunale §18 pulje.
 Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 15 /2016
Ansøgt beløb Kr. 15.000
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Foreningens navn Dansk Irakisk Forening DANIR
CVR. nr. 30446972
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Formålet søges opnået ved at skabe rammer for samvær og fælles 
oplevelser.Formålet er kulturformidling, fremme af Integration og et dansk 
irakisk netværk. DANIR mødes i Pyramiden til almindelig samvær. Markerer 
også festlige begivenheder I Irak og Danmark. Særligt fremhæves jule 
arrangement med musik og gaver til børn samt de muslimske fester efter 
Ramadan og ofrefesten. Der er som regel tre udflugter af kulturel og 
underholdningsmæssig karakter.

Antal frivillige DANIR er en forening for børnefamilier.
Antal brugere 36 medlemmer. Der er ca. 24 børn/unge
Antal medlemmer 36 medlemmer. Der er ca. 24 børn/unge
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Ikke oplyst

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Møder, udflugt og festligholdelse af muslimske, kurdiske og kristne fester

Støtte fra GK 2015 7.500 som gik til møder, en udflugt og til medlemmernes højtider. Tilskuddet er 
væsentlig og nødvendig.

Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det drejer sig om herboende borgere mest af fremmed herkomst. Danir har 
siden oprettelsen skabt en ramme for nogen af dem.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne for pulje 2.
Anbefales støttet med kr. 7.500 

Ansøgning nr. 16 /2016
Ansøgt beløb Kr. 6.572
Foreningens navn Det Kreative Værksted
CVR. nr. 34675023
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Formålet med gruppen er at udvikle netværk og fællesskab for mennesker, som
er ensomme og har dagen til deres rådighed.
Det drejer sig om førtids- og alderspensionister , kontanthjælpsmodtagere,  
personer som er visiteret til fleksjob, men ikke er i arbejde, samt andre som 
midlertidigt eller permanent er udenfor arbejdsmarkedet.
Målgruppen er også borgere af anden etnisk herkomst en dansk.
Tilbuddet er for alle. De hidtidige erfaringer er, at der kommer flest kvinder til 
tilbuddet. Der deltager dog også enkelte mænd i aktiviteterne.
Vi har erfaring for, at der er også kvinder af anden etnisk herkomst, som lever 
en isoleret og ensom tilværelse, og at de reelt kommer til at stå udenfor det 
danske samfund.
Vi samarbejder derfor bl.a. med Frivillig center Græsted, Integrationsgruppen i 
Græsted, om at inddrage de kvinder som i forvejen kommer til 
sprogundervisning i huset. 
Aktiviteterne tager udgangspunkt i traditionelt håndarbejde med henblik på at 
lære af hinanden og udveksle kultur. 
Vi mødes mandage i ulige uger og har udvidet vores mødetid til kl. 9.30 - 14.00.

Antal frivillige 4
Antal brugere Pt. 17
Antal medlemmer Vi har ikke medlemskab
Foreningens egenkapital 
31.12.15

2.128 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Der søges tilskud til materialer og til aktiviteter ud af huset, arrangementer og 
forplejning ved møderne, som er forudsætning for samvær for den angivne 
målgruppe.
Mange af deltagerne er økonomisk dårligt stillede. Det er derfor nødvendigt, at 
vi kan indkøbe materialer til fællesskabet.

Støtte fra GK 2015 Ja, 3.179 kr.
Støtte fra anden side i 2015 Det Grønne hus. I alt 3.000 kr.
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Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det frivillige sociale arbejde består i kulturmøde og integration, som forebygger 
ensomhed og isolation.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 3.000

Ansøgning nr. 17 /2016
Ansøgt beløb Kr. 8.000
Foreningens navn Diabetesforeningen i Gribskov
CVR. nr. 35231528
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til
diabetes. At rådgive og videreformidle
medlemmerne, afholde foredrag og temaaftener
med relevante personer.

Motivationsgrupper med undervisning i sund 
levevis, egenkontrol af sygdommen,
madlavning, fysiske aktiviteter og ikke mindst
erfaringsudveksling.

Alm. samvær og erfaringsudveksling med per-soner med samme sygdom.

Aktiviteter med intet andet formål end hyggeligt
samvær.

Antal frivillige 5 personer i bestyrelsen
Antal brugere Vi ved  ikke, hvor mange brugere der er, da det

ikke altid er de samme personer, som kommer til
arrangementerne. Ved vores arrangementer
møder der  gerne 20 – 50 personer op.

Antal medlemmer 565
Foreningens egenkapital 
31.12.15

13.984,98 kr

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Foredrag og andre oplysnende arrangementer.
Transport og honorar til foredragsholdere samt forplejning ved 
arrangementerne.

Annoncer i Ugeposten vedr. arrangementerne, hvilket er en stor post.

Transport med bus til endnu ikke helt fastlagt arrangement. (Bus ca. 4.500 kr.)

Foredragsrækken er ikke helt på plads endnu.
Støtte fra GK 2015 6.000 kr.
Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Alle i foreningen arbejder frivillingt og ulønnet

Vurdering Der er søgt midler til pulje 1. Det vurderes, at en del af det ansøgte formål 
opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 6.000

Ansøgning nr. 18 /2016
Ansøgt beløb Kr. 6.820
Foreningens navn Døveforeningen af 1866
CVR. nr. 11827012
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål er, at skabe et tilbud til døve borgere i Sjællands region 
som ikke findes andre steder. Vores opgave er at sikre relevante aktiviteter der 
er særligt tilrettelagt for medlemmerne. Disse kulturelle aktiviteter må betegnes 
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som essentielle for foreningens medlemmer, der ellers vil være i fare for social 
isolation og manglende generelle informationer. En 
kommunikationshandicappet person er ramt på sin evne eller mulighed for at 
kommunikere på lige fod med andre – her majoriteten i samfundet omkring 
døve. De fleste døve kan ikke kommunikere på talt dansk uden støtte fra 
tegnsprogstolk. Det betyder også en udelukkelse fra fællesskabet og 
manglende adgang til en lang række informationer og kulturelle tilbud, der for 
andre kan syntes naturlige. Her spiller foreningen en stor rolle, idet vi tilbyder 
sociale og kulturelle aktiviteter på tegnsprog, der kan øge følelsen af ligeværd 
og livsglæde hos den enkelte, hvilket er et meget vigtigt formål for foreningen. 
Foreningen fungerer altså som et centralt samlingspunkt og supplerer samtlige 
sjællandske kommuners indsats over for denne gruppe borgere. Foreningen 
formår, hvad langt de færreste kommuner selv kan – at skabe tilbud som virker 
forebyggende og styrkende ift. udsatte døve. Foreningen er ikke blot et 
mødested for hygge og samvær her og nu, men i ligeså høj grad et forum for 
netværksdannelse, interaktion og social trivsel.

Antal frivillige 35-45
Antal brugere -
Antal medlemmer 840 pr. 1. okt. 2015 – 4 medlemmer har bopæl i Gribskov Kommune.
Foreningens egenkapital 
31.12.15

- 26.745,77 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Der søges tilskud til løbende aktiviteter for hele år 2016.
Der søges støtte ift. hvor mange medlemmer foreningen har i de pågældende 
kommuner. Pr. 2016 søges der om 1.705 kr. per medlem. Vi har 4 medlemmer, 
der har bopæl i Gribskov Kommune, så vi søger i alt kr. 6.820.

Støtte fra GK 2015 Nej

Støtte fra anden side i 2015
Ja, vi fik §18-tilskud fra kommunerne i Region Hovedstaden og Sjælland

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Foreningen retter ikke sig kun mod døve brugere, men også mod døve frivillige.
Hos os er det som regel de mere ressourcestærke, der hjælper dem med færre 
ressourcer. Vi oplever ofte, at de svagere brugere vokser med opgaven gennem
samarbejde med frivillige, og på den måde kan de også give noget tilbage til 
fællesskabet. Vi ved, at foreningens arbejde gør en forskel for rigtigt mange og 
virker forebyggende ift. at afhjælpe sociale problemer hos døve. Vi skaber 
ligeværd for alle.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål delvist opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales at søge fælleskommunal §18 pulje. 
Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 19 /2016
Ansøgt beløb Kr. 8.000
Foreningens navn Gigtgruppen Gribskov
CVR. nr. 30472691
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

At lave oplysende og / eller underholdende møder for at gigtramte kan bryde 
isolationen, man kan træffe ligesindede, få ny viden og udveksle erfaring.
Vi arrangerer tillige udflugter af forskellig art. Vi holder ca. 9 
møder/arrangementer om året. Møderne holdes som udgangspunkt d. 2. tirsdag
i hver måned kl. 14 – 17 i Frivilligcenter Græsted.
Nogle af møderne kan holdes som aftenmøder, af hensyn til de gigtramte 
borgere, som er i arbejde. Mødernes indhold er - udover samvær og 
erfaringsudveksling – et foredrag eller anden information, som på en eller 
anden måde har betydning for gigtpatienter, da vi føler, at det er vigtigt, at 
brugerne får noget oplysende med hjem, som kan være dem til gavn i deres 
dagligdag og i deres sociale liv.
Ligeledes bestræber vi os på, at der skal være en årlig udflugt, som foregår 
med bus eller i private biler, for at få så mange gigtramte med som muligt.
Bustur forudsætter at vi får støtte fra F.eks. Det grønne Hus til aktiviteten.

Antal frivillige 7
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Antal brugere ca. 80
Antal medlemmer Vi er ikke medlemsbaseret
Foreningens egenkapital 
31.12.15

ca. 11.500 kr

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Som beskrevet under formål og aktiviteter

Støtte fra GK 2015 5.000 kr.
Støtte fra anden side i 2015 Ja, legat fra Helsinge Handicapsvømmere, som opløste deres forening.

Beløbet var på 14.610,17 kr.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

De 7 kontaktpersoner arbejder frivilligt og ulønnet i forhold til en stor gruppe 
udsatte borgere.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Der gives ikke støtte til honorarer.  
Anbefales støttet med kr. 4.000

Ansøgning nr. 20 /2016
Ansøgt beløb Kr. 4.000
Foreningens navn Gribskov KOL-kor
CVR. nr. 36297085
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Gruppens formål er gennem korsang og andre aktiviteter at sikre lungetræning 
og lungemotion til KOL-patienter og andre borgere i Gribskov Kommune, f.eks. 
borgere med astma-allegi lidelser.

Antal frivillige Vi er 3 personer som arbejder frivilling i gruppen.
Antal brugere ca. 25
Antal medlemmer Vi opererer ikke med medlemmer, da vi er en gruppe af svagelige personer der 

kun møder op når helbredet tillader det. Vi forvendter ca. 25. brugere.
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Egenkapitalen er negativ med - kr. 204,09.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Materiale til sangmapper             500,00
Kopipapir & farvepatroner           500,00
Møder og repræsentation            500,00
Sommer-og juleafslutning         1.000,00                      
Transport udgifter i.f.m.
koncerter i kommunen              1.500,00

I alt Kr.                                      4.000,00
Støtte fra GK 2015 3.900,00 kr.

Annoncer, repræsentation, juleafslutning, kontorartikler, kopier, møder og 
sangmaterialer. Det betød at vi kunne gennemføre vores koncept uden 
opkrævning af kontingent.

Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det frivillige sociale arbejde  består i at opbygge en bedre lunge-vejrtrækning-
og stemmefunktion og ikke mindst det sociale netværk, der er yderst vigtigt for 
denne gruppe, der har det vanskeligt med at bevæge sig hjemmefra.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales støttet med kr. 4.000

Ansøgning nr. 21 /2016
Ansøgt beløb Kr. 12.880
Foreningens navn Gribskov - Lænken
CVR. nr. 29660042
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

”Lænkens formål er at lære den enkelte at hjælpe sig selv og andre til et liv 
uden alkoholproblemer.
Gennem foreningen får man mulighed for at opbygge en ny kreds af venner og 
bekendte, som kan være sammen uden alkohol”
I Gribskov-Lænken lægger vi vægt på, at man får mulighed for at møde 

16



ligesindede fra sit eget nærmiljø for at opbygge en ny vennekreds til gensidig 
erfaringsudveksling og støtte.

Antal frivillige 4
Antal brugere 15
Antal medlemmer 8
Foreningens egenkapital 
31.12.15

4.070,16 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Vores hoved-aktivitet er vores åbne tilbud: Hver mandag og torsdag hele året kl.
17.00 – 19.00 uanset vind og vejr. På helligdage m.v. mødes vi dog i tidsrummet
kl. 10.00 – 12.00. Dvs. at vi holder åbent 104 gange om året!
Herudover holder vi enkeltstående arrangementer lokalt, samt deltager i 
Landsforeningens aktiviteter sammen med andre Lænkeafdelinger.
Sammen med andre foreninger deltager i i fælles arrangementer som "Dialog 
på tværs", kulturnætter, udvalgsarbejde, chartersamarbejde m.v. 

Støtte fra GK 2015 10.705 kr.
Støtte fra anden side i 2015 Det Grønne Hus. 8.000 kr. til arrangementer.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Alle i lokalforeningen arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales støttet med kr. 10.000

Ansøgning nr. 22/2016
Ansøgt beløb Kr. 65.000
Foreningens navn Hjernesagen i Nordsjælland
CVR. nr. 13655308
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Formål:  Drive værestedet Viemosegaard. Yde en indsats for at udbrede 
kendskabet til apopleksi og afasi. 
At kunne tilbyde foreningens hjerneskadede medlemmer og deres pårørende 
aktiviteter, der kan være udviklende for de ramtes kognitive og sociale 
færdigheder, samt sprede glæde og fornøjelse i en ofte meget svær hverdag,  
samt at have mulighed for at være sammen med ligestillede, som er vigtig for 
netop denne gruppe mennesker, der bl.a. på grund af manglende sprog ofte er 
meget isolerede. Meget ofte er vores tilbud de eneste sociale aktiviteter de har 
mulighed for at deltage i, da aktiviteterne er indrettet således, at alle kan 
deltage uanset handicap.
At have fokus på at være netværksskabende og socialt fremmende samt at 
formidle kontakt mellem medlemmerne og omverdenen.
At varetage medlemmernes rettigheder over for myndigheder mm.
Vi arbejder for bedre vilkår, forebyggelse, optimal behandling, genoptræning og 
støtte til dem, der lever med en hjerneskade samt deres pårørende.
Aktiviteter: Fysisk træning, afspænding, bevægelseslære, diverse boldspil,
kortspil, skak, tegning og maling. Taletræning, sang og musik
Rådgivning og socialt arbejde, som netop er så vigtig for denne gruppe 
mennesker.

Træsløjd/trædrejeværksted, her kan alle uanset handicap deltage.
Datastue & IT-netcafé,  specielt målrettet personer med afasi. Denne målgruppe
er som følge af deres fysiske kommunikative handicap ofte er meget isolerede.
Søndagsarrangementer en gang om måneden, ofte med kulturelt indslag.
Udflugter 2 gange årligt.
Ferietur, 5-dages tur i Danmark i liftbus.

Antal frivillige 12
Antal brugere 25-30
Antal medlemmer 691
Foreningens egenkapital 
31.12.14

52.000 kr.
Regnskab for året 2014 medsendt da regnskab for 2015 ikke er klar før til 
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generalforsamlingen 13. marts.
Aktiviteter der søges støtte 
til 

Drift af værestedet, diverse aktiviteter der giver de ramte nye muligheder og 
øger deres livsskvalitet samt styrker det sociale netværk,  sociale 
arrangementer og delvis aflønning af flexjobansat.

Støtte fra GK 2015 30.000 kr.
Støtte fra anden side i 2015 Helsingør kommune............................ 60.000 kr.

Hillerød kommune............................... 45.000 kr.
Frederikssund kommune...................... 50.000 kr.
Rudersdal kommune.............................  2.000 kr.
Gribskov kommune.............................. 30.000 kr.
Den fælleskommunale pulje.................65.000 kr.

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Servering af kaffe formiddag og eftermiddag, tilberedning af varm middagsmad 
samt hjælp til enkelte brugere ved indtagelse af måltidet.
Bage kage til eftermiddagskaffen.
Hjælp ved undervisning i stolegymnastik, boldspil, bordtennis, billard, tegning 
og maling samt aktiviteterne på trædrejeværkstedet.
Hjælp/vejledning i Datastuen -& ITnetcafé.
Oplæsning fra dagens aviser og diverse ugeblade.
Samvær med brugerne ved diverse spil.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Gribskov  Kommune har i en årrække været bidragsyder til driften af 
Viemosegaard. Anbefales støttet med kr. 30.000. 

Ansøgning nr. 23 (4)  /2016
Ansøgt beløb Kr. 14.000
Foreningens navn Hjerteforeningen (Lokalkomité i Gribskov)
CVR. nr. 31098343

Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Information om:
• Nye hjælpemidler ved læring om genoplivning
• Hjertemassage
• Hjertesund mad og –motion
• Hjertestier og møder om hjertesygdomme.

Blodtryksmålinger i Matas, på Apoteker, ved Kulturnætter og rundt ved diverse 
aktiviteter i Gribskov kommune. 
Desuden demonstration af Hjertestarter.

Antal frivillige 5
Antal brugere Ca. 1.080
Antal medlemmer Ca. 1.080
Foreningens egenkapital 
31.12.15

15.530 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

a)Livreddende førstehjælp-/Hjertestarter kurser og Stavgymnastik.
b) Medlemsaftener med Hjertelæge, om hjertesvigt, hvad er symptomerne.
c) Medlemsaftener, bl.a. med diætist.

Støtte fra GK 2015 Kr. 15.000 (Pulje 2)
Livreddende førstehjælp- med hjertestarter kurser.
Aktiviteter ved diverse torvedage og kulturnat Gilleleje.
Hjertecafe møde.
Måling af blodtryk ved diverse arrangementer.

Støtte fra anden side i 2015 Kr. 10.000 fra Hjerteforeningen, Hauser Plads 10 i
København til øvrig drift. (bl.a. annoncer og generel drift)

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Tilrettelægge, arrangere, koordinere og afholde
ovennævnte arrangementer

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støtte med kr. 14.000

Ansøgning nr. 24 /2016
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Ansøgt beløb Kr. 89.070
Foreningens navn Integrationsgruppen ved Græsted Frivilligcenter
CVR. nr. 
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Vores overordnede mål er at bygge bro mellem forskellige kulturer, at hjælpe 
flygtninge med at få en forståelse af for de danske regler, normer og kultur samt
at styrke og forbedre integrationen i Gribskov kommune. 

Vores formål er at understøtte flygtningenes integrationsproces i lokalsamfundet
ved at tilbyde følgende:

Socialt samvær flygtninge indbyrdes og mellem flygtninge og danskere.

Lektiehjælp til børn, unge og voksne.

Sprogtræning: dvs. at øve sig på at tale og forstå det danske sprog og kultur.

Rådgivning vedrørende praktiske forhold som ansøgning til 
familiesammenføring, udfyldelse af blanketter, tolkning af breve fra det offentlige
og hjælp til svar, hjælp i forhold til sundhedsvæsen, boligspørgsmål, ansøgning 
om forlængelse af opholdstilladelse og lignende. 

Vores aktiviteter: 
Integrationscafe, FCG, hver onsdag aften mellem 17 og 20, hvor der er åbent 
hus for flygtninge og frivillige, med bl.a. lektiehjælp, rådgivning og socialt 
samvær. Ca. 35 brugere i gennemsnit hver uge, samt 10 – 12 frivillige.
Tingbakkeskolen - genbrug: indsamlingslokaler, hvor kommunens borgere 
indleverer møbler, tøj, legetøj og lignende og hvor flygtninge henter det 
indsamlede gratis. Drives af frivillige og inde-bærer trailerkørsel, både som 
afhentning af møbler og som udbringning til flygtninge.

Rådgivning,  FCG -  hver torsdag  10 – 12, hvor flygtninge får hjælp til opgaver, 
de finder vanskelige, så som forståelse og udfyldning af papirer, rådgivning om 
budgetter og familieøkonomi, vejledning om skattespørgsmål, forstået som 
hjælp til at komme på Skats hjemmeside og forklaring på indholdet, tilbud om 
bisidder eller anden støtte i forhold til det offentlige.

Mødregruppe, FCG, hver onsdag 10 – 12, hvor flygtningemødre mødes med 
danske mødre og sundhedspersonale til fælles samtale. 

Sprogtræning til voksne, både nyankomne og flygtninge, der har boet her i flere 
år. Dette forgår både i Græsted, tirsdag og torsdag, i Gilleleje, tirsdag og 
onsdag, i Esrum og i private hjem. 

Fodbold i Tingbakkehallen hver fredag.

Multikulturelle spiseaftener  en gang om måneden, både i Gilleleje, Esrum og 
Græsted.

Hjælp til akutte problemstillinger.

Lejlighedsvis arrangerer vi udflugter for at fremme forståelsen for dansk kultur
Antal frivillige p r. 01.01.2015 var 15 frivillige tilknyttet gruppen. I årets løb har der været en 

stor tilgang af nye frivillige, således at vi pt. tæller i alt         42 frivillige.               
Alle frivillige er tilknyttet en eller flere aktiviteter , alt efter tid, lyst og 
kompetencer.                           

Antal brugere pr. 01.01.2015 havde vi 109 brugere.  I årets løb er der sket en eksplosiv tilgang
af nye brugere, både enlige og familiesammenførte flygtninge-familier med 
mange børn.
pr. 01.01.2016 har integrationsgruppe  i alt     276 brugere.  
De fleste af vore brugere har vi jævnligt kontakt med, andre mere sporadisk.
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Antal medlemmer Intet medlemskab, alt er baseret på frivilligt arbejde
Foreningens egenkapital 
31.12.15

7.287 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Integrationscafé FCG, onsdag                                               
Forplejning: 44 uger a’ 250 kr.=           11.000 kr.

Sprogtræning Gilleleje, Esrum, FCG        
Forplejning: 44 uger a’ 150 kr. =            6.600  -

Rådgivning, FCG, torsdag                      
Forplejning   44 uger a’ 40 kr. =             1.760  -

Mødregruppe, FCG, onsdag form.             
Forplejning: 44 uger a’ 40 kr. =               1.760

Mdl. Spis-sammen-aften i henholdsvis                                        
Græsted + Gilleleje + Esrum, fortrinsvis flygtninge på laveste ydelse                   
10 mdr.x 130 personer x 25 kr. =             32.500 

Udflugt for flygtninge med børn              12.000 
udflugt for enlige flygtninge                      7.000

Kontordrift + undervisningsmat.               2.500

Drift af Genbrug -Tingbakkeskolen.        

Udgifter til trailerkørsel,                                   
reparation af cykler,                                                       
forplejning                                                              
(kaffe og småkager til hjælpere)    =         13.950       

Den kommunale kørselsrefusion er 1,99 kr pr. km. Trailerkørerne kører ca. 100 
km pr. vagt (selvbetalt). Ca. 50 ugers kørsel er 5000 km, svarer til  9.950 kr.       

Reparation af brugte cykler, udført af flygtninge ca. 2000 kr.                                 
forplejning i 1 år 50 uger a 40 kr. 2000 kr.  
                
Samlet ansøgt beløb =                      kr. 89.070                                                     

Støtte fra GK 2015 § 18 – pulje 2     20.000 kr .                                  
§ 18 – pulje 1     14.000 kr.

Drift og forplejning af ovenstående beskrevne aktiviteter, såvel allerede 
eksisterende, som de mange nye tilbud og aktiviteter, vi med stor succes har 
startet i 2015.
Desværre var der ikke økonomi til at gennem-føre alle planlagte  aktiviteter, fx 
tilskud til nyttehaver til flygtninge, multikulturelle fester og fællesudflugt.  
 Med det tildelte pulje 1 tilskud kan vi frivillige med glæde fortsætte  de næste 
par måneder med alle igangværende aktiviteter.                            Dog med en 
konstant bekymring for, om vort arbejde for flygtningene i Gribskov kommune 
kan fortsætte fremover – helt afhængig af det tilskud, som kommunen vil tildele 
os  på baggrund af denne ansøgning.                              

Støtte fra anden side i 2015 Det Grønne Hus, Helsinge, 
Den   9/6    kr. 5.000 ,  
21/11  kr. 5.000
Anvendt til sommerudflugt til Frilandsmuseet og tilskud til Spis-sammen-aftener.

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Se ovenstående

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støtte med 45.000
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Ansøgning nr. 25 /2016
Ansøgt beløb Kr. 50.000
Foreningens navn Integrationsgruppen i Helsinge
CVR. nr. 30464877
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Formålet er at styrke og forbedre integrationen af flygtninge i Gribskov 
Kommune. Dette ved at udbrede kendskabet til hinandens kulturer og ved at 
støtte den enkelte i at tilegne sig færdigheder og ressourcer, der kan øge 
dennes mulighed for bedre adgang til deltagelse i det danske samfund ved:

• Etablering og koordinering af kontakter mellem danskere og flygtninge. 
Dansk-  kultur guider. Hver enkelt flygtning som ønsker det får en 
dansk-kulturguide. I første omgang drejer det sig som regel om at få 
hjælp til det sproglige og begrebsafklaring. Senere hen udbygges 
kendskabet til hinanden og man tager på ture og bliver guidet rundt i 
lokalsamfundet. På denne måde øges kendskabet til hinanden og det 
danske samfund.  Interessen for at være frivillig med dette har være 
specielt stor de sidste 8 måneder. Så vi p.t. har 28 dansk- kultur guider.

• Lektiehjælp for børn og unge 2 gange ugentligt
• Hjælp til kontakt til myndigheder, og hjælp til udfyldelse af skemaer, 

Bestilling af Rejsekort, NemID, ansøgning om enkeltydelser, formidling 
af brugte møbler, tøj og ting. Hjælp til at blive skrevet op i et 
boligselskab, ansøgning om afdragsordninger, fripas til sportsklubber 
m.v.

• Videreformidling til rådgiverne og bisidderne
• Dansk samfundsforståelse og samtaletræning samt individuel 

sprogforståelse med opfølgende forløb
• Mødregruppe for mødre af anden etnisk herkomst i samarbejde med 

Gribskov Kommunes dagpleje
• Planlægning og afholdelse af multikulturelle fester
• Ferieture
• Julearrangement i samarbejde med Tisvildegruppen
• Kontakt til foreninger og sportsaktiviteter
• Diverse sociale og kulturelle tiltag, herunder multikulturelle fester, 

udflugter, ungdomscafé, pigegruppe, foredrag og kurser
• Uddannelse af frivillige

Antal frivillige 82
Antal brugere 210
Antal medlemmer Der er ikke medlemskab men aktiv deltagelse
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Ikke oplyst

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Vi søger om tilskud til at drive alle de førnævnte frivillige tiltag

• Etablering og koordinering af kontakter mellem danskere og flygtninge. 
Dansk-  kultur guider. Hver enkelt flygtning som ønsker det får en 
dansk-kulturguide. I første omgang drejer det sig som regel om at få 
hjælp til det sproglige og begrebsafklaring. Senere hen udbygges 
kendskabet til hinanden og man tager på ture og bliver guidet rundt i 
lokalsamfundet. På denne måde øges kendskabet til hinanden og det 
danske samfund.  Interessen for at være frivillig med dette har være 
specielt stor de sidste 8 måneder. Så vi p.t. har 28 dansk- kultur guider.

• Lektiehjælp for børn og unge, 2 gange ugentligt 7 voksne hjælper 10-12
børn og unge i alderen 8-20 år.

• Hjælp til kontakt til myndigheder, og hjælp til udfyldelse af skemaer, 
Bestilling af Rejsekort, NemID, ansøgning om enkeltydelser, formidling 
af brugte møbler, tøj og ting. Hjælp til at blive skrevet op i et 
boligselskab, ansøgning om afdragsordninger, fripas til sportsklubber 
m.v.
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• Videreformidling til rådgiverne og bisidderne
• Dansk samfundsforståelse og samtaletræning samt individuel 

sprogforståelse med opfølgende forløb
• Mødregruppe for mødre af anden etnisk herkomst i samarbejde med 

Gribskov Kommunes dagpleje
• Planlægning og afholdelse af multikulturelle fester
• Ferieture
• Julearrangement i samarbejde med Tisvildegruppen
• Kontakt til foreninger og sportsaktiviteter
• Diverse sociale og kulturelle tiltag, herunder multikulturelle fester, 

udflugter, ungdomscafé, pigegruppe, foredrag og kurser I arbejdet med 
integration indgår forskellige arrangementer i form at udflugter, foredrag 
og undervisning. Hver torsdag aften arrangeres der fælles 
multikulturelle spiseaftner, og flere gange om året arrangeres der 
ungdomscafé. Der deltager mere end 100 børn, unge og voksne fra 
mange nationaliteter.

• Uddannelse af frivillige
Støtte fra GK 2015 25.000 kr.
Støtte fra anden side i 2015 • Tips- og Lotto (Ferie på Tværs) , 52.500,00

• Idéer for Livet-fonden, 10.000,00
• Donation/Gribskov Inner Wheel, 15.478,59
• §18 midler, 42.000,00
• Det Grønne Hus, 12.000,00
• Projekt "Hjælp en fremmed", 1/3-15 – 31/12-15, 208.000,00

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Se beskrivelse ovenfor

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 25.000

Ansøgning nr. 26 /2016
Ansøgt beløb Kr. 8.000
Foreningens navn IT- Kurserne ved Frivilligcenter Græsted
CVR. nr. 25814967
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Vi underviser borgere, som helt mangler eller kun har meget lidt kendskab til IT.
Det gør vi, fordi vi oplever at mange, især ældre, borgere, bliver koblet af i 
forbindelse med digitaliseringen. 
Indsatsen modvirker således social isolation og manglende evne til at kunne 
mestre sin tilværelse.

Vi har erfaring for, at rigtig mange af de borgere, som deltager i vore kurser, ikke
er i stand til at følge med på f.eks. oplysningsforbundenes kurser. Det går for 
hurtigt og de oplever, at hvis der er hurtigt opfattende elever på kurset, så er det
de hurtige elevers tempo, som bliver bestemmende.
På vore kurser tager vi udgangspunkt i de mest elementære funktioner, man 
skal kunne, hvis man skal kunne begå sig digitalt i dag: Digital post, NemID, 
Borger.DK, Gribskov kommunes hjemmeside m.v., men derudover er elevernes 
interesser bestemmende for kursernes indhold.

Vi har: 
• begynderkurser, såkaldt IT-kravlegård og 
• fortsætterkurser for de, som har været på begynderkursus, med henblik

på at styrke deres sikkerhed og rutine.
• Endelig har vi kurser for brugere af iPad og iPhone, da disse medier i et

vist omfang erstatter eller supplerer PCen. I det forløbne og kommende 
år afholdes også iPhone og iPadkurser på Det Gamle Rådhus i 
Gilleleje, hvilket både øger kapaciteten og betyder ,at det bliver lettere 
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for borgere i Gilleleje-området at deltage i kurser.
Antal frivillige 10 undervisere, samt 1, som vedligeholder PCer og netværk.
Antal brugere Der deltager 6 - 8 elever og 1 - 2 undervisere på hvert hold.

Der er i 2016 på nuværende tidspunkt planlagt 2 begynderhold, 2 
fortsætterhold, 1 Windows 10-hold samt 3 iPad-hold pr. uge i foråret 2016 og 
tilsvarende i efteråret.
Derudover holder vi Åben IT-stue hver onsdag kl. 12 - 14 med deltagelse af 3 
vejledere og 4 - 10 borgere pr. gang.

Antal medlemmer Kursisterne er ikke medlemmer, men på årsbasis er der ca. 110 elever samt ca. 
400 fremmøder i den åbne IT-stue. 

Foreningens egenkapital 
31.12.15

0 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Vi søger støtte til kørselsudgifter til underviserne.
Udgiften var i 2015 10.663 kr.
Eleverne betaler selv 100 - 200 kr. for et forløb ( afhængig af forløbets længde), 
som strækker sig over 8 - 16 lektioner á 2 timer. Disse penge går til kaffe, te, 
kursusmateriale og print.

Støtte fra GK 2015 8.000 kr.
Tilskuddet gik til kompensation for IT-undervisernes  kørselsudgifter.
Tilskuddet er en forudsætning for IT-undervisernes engagement.

Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

De 11 vejledere arbejder frivilligt og ulønnet. 

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 8.000

Ansøgning nr. 27 /2016
Ansøgt beløb (44.900 + 48.000) Kr. 92.900
Foreningens navn Kig Ind
CVR. nr. 3442222
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål, er at drive et værested for mennesker med 
misbrugsproblemer, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og mennesker med
sociale problemer.
Foreningens formål er, at værestedet må være et socialt og støttende netværk 
for disse mennesker, ligesom vi konkret støtter op omkring den enkeltes ønske 
om at komme ud af deres misbrug/ensomhed.

Foreningens mål er, at mennesker må blive mødt med nærvær i en ligeværdig 
relation, hvor den enkelte bliver set, hørt og mødt. Det er vigtigt at det enkelte 
menneske bliver mødt med respekt, velvilje og rummelighed. Især de, som lider
og er blevet væltet af mange nederlag, har brug for at blive rakt en hånd af 
ligeværd, respekt og velvilje for at rejse sig. 

Antal frivillige ca. 11
Antal brugere ca. 35
Antal medlemmer ca. 50
Foreningens egenkapital 
31.12.15

20.000 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

• Onsdagsaktiviteter/mad  (500 kr pr gang)   12.000 kr (der er en 
brugerbetaling på 25 kr. for at spise med)

• Forplejning  mandag for brugerne (200 kr pr gang) 10,400 kr
• Kontor og administration 5000 kr
• Kørepenge til afhentning af brugere og til kørsel til bisidder-opgaver 

mm. 2500 kr
• Weekendtur med brugerne 6000 kr
• Mødeudgifter og frivillig-pleje 8000 kr
• Supervision og kurser til de frivillige 6000  kr.
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• Husleje 48.000 kr 
Støtte fra GK 2015 30.000 kr.

Tilskuddet gik primært til at finansiere Foreningen Kig Inds arbejde og 
aktiviteter.  

Støtte fra anden side i 2015 Det Grønne hus 2500 kr til Gasgril
Dansk Servicekonsulent APS 6000 kr

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Værestedet er åbent hver mandag kl 14 – 17, hvor der er mulighed for at 
komme og have fællesskab og drikke kaffe/te samt noget brød/kage. Der er ofte
også mulighed for at få en samtale med en af de frivillige, hvilket bliver brugt 
meget.

Derudover har vi åbent 1. og 3. onsdag i hver måned kl 17 – 21, hvor vi udover 
at have fællesskab, spiser sammen og derefter har en eller anden aktivitet eller 
et foredrag. Af aktiviteter og foredrag kan b.la nævnes musik og sang – bl.a. 
danske sange, hvor alle kan synge med. Foredrag. Mennesker der fortæller, at 
det kan lykkes at komme ud af misbruget mm. Tøjbytte-aftener og spilleaftener. 
Banko. Kreative aftener.

Vi har tidligere været i Sverige på mande-tur. Det har givet mændene en god 
relation og de har faktisk startet en mandegruppe som mødes regelmæssigt.

Derudover tilbyder vi at være bisidder, hvis der er brug for det.

Dem som har lyst, kan være med til at lave mad og andre praktiske ting, hvilket 
er en god social træning.

Vi har også en telefon, man kan ringe til, hvis man har brug for en samtale 
udover åbningstiden.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 27.000  

Ansøgning nr. 28 /2016
Ansøgt beløb Kr. 7.000
Foreningens navn Mårum-Kagerup Lokalråd 
CVR. nr. 32621546
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål er at fremme forskellige aktiviteter i lokalområdet, herunder 
sociale aktiviteter som landsbydag, inklusion af nyankomne flygtninge, høringer 
i lokalområdet, aktiviteter for områdets børn og samarbejde med 
forsamlingshus, skole, daginstitution og kirke.

Antal frivillige Ca. 10 frivillige er direkte involveret. Herudover indbyggere i sognet, som 
hjælper til.

Antal brugere Potentielt set alle 1.200 indbyggere i sognet 
Antal medlemmer Ca. 1.200 indbyggere er ’automatisk’ medlem af foreningen.
Foreningens egenkapital 
31.12.15

9.091,63 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Opbygning af en hjemmeside som skal være fremtidigt opdrejningspunkt for al 
dialog med lokalsamfundet i forbindelse med alle aktiviteter. Foreningens 
største udfordring lige nu er at kunne komme i kontakt med alle 
husstandene(medlemmerne) på en let, hurtig og økonomisk måde. Herigennem 
kan foreningen invitere til arrangementer mm. Hvori består

Støtte fra GK 2015 Nej
Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

At foreningens bestyrelse arbejder målrettet på at få (gen)etableret et aktivt 
lokalråd, som kan være medvirkende til at kunne etablere sociale aktiviteter for 
alle sognets indbyggere. Vores sogn bestå af flere ’små byer’ og spreder sig 
over et større geografisk område. Et aktivt lokalråd som kan komme i dialog 
med borgerne i området vil kunne bidrage til et mere socialt aktivt lokalmiljø 
med fælles akiviteter.
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Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 3.500  

Ansøgning nr. 29 /2016
Ansøgt beløb Kr. 41.300
Foreningens navn Ny Start Gribskov
CVR. nr. 35285571
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Det overordnede formål for foreningen er at hjælpe særligt pressede 
børnefamilier i Gribskov kommune gennem to timers praktisk hjælp og 
venskabelig støtte hver uge i ca. ½ år. Derigennem forebygges kriser og 
sammenbrud. Det afgørende er børnenes trivsel. Sidste år hjalp Ny Start 48 
børn i 20 familier, svarende til ca. 1500 timers samvær med familievennerne. 
En ret stor del af foreningens arbejde består i at være i dialog med potentielle 
frivillige, familier og samarbejdspartnere. De frivillige er den grundlæggende 
forudsætning for at foreningen kan hjælpe kommunens pressede børnefamilier. 
Derfor er det meget vigtigt at Ny Start er synlige i ’bybilledet’, på kulturelle og 
sociale events, på hjemmeside, i lokalmedierne generelt. En anden stor del af 
foreningens arbejde består i at tilbyde de frivillige familievenner faglig sparring 
og supervision samt reelle efteruddannelsestilbud i anstrengelserne for at 
fastholde og ’pleje’ deres ’ansættelse’ i foreningen. Endelig er der en udgiftpulje
til administration af foreningens arbejde, herunder tilbud
omudbetaling af familievennernes kørselsgodtgørelse ift. besøg i familierne. 
Ingen frivillige bør skulle tage penge op af lommerne.

Antal frivillige 14 pt.
Antal brugere ca. 50 pt.
Antal medlemmer Medlemmerne er brugerne
Foreningens egenkapital 
31.12.15

18.000,- kr., heraf resterer betalinger til betaling af julearrangement for de 
frivillige samt betaling af forsikring af de frivillige, som forventes dækket af dette
beløb.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

• Synliggørelse (annoncer, hjemmeside og foldere) 15.000,- kr. 
• Uddannelses- og mødeaktiviteter herunder honorar til temaeftermiddag 

10.000,- kr. 
• Kørselsgodtgørelse til frivillige og koordinator 16.300,- kr. 

Støtte fra GK 2015 18.400,- kr. Mødeaktivitet/sparring, efteruddannelse (foredrag) mm 
Kørselsgodtgørelse Synliggørelse (events, annoncer, foldere,) Tildelingen har 
været helt afgørende for foreningens arbejde, blandt andet rekruttering og 
fastholdelse af de dygtige frivillige.

Støtte fra anden side i 2015 18.400,- kr. 
Mødeaktivitet/sparring, efteruddannelse (foredrag) mm 
Kørselsgodtgørelse 
Synliggørelse (events, annoncer, foldere,) 

Tildelingen har været helt afgørende for foreningens arbejde, blandt andet 
rekruttering og fastholdelse af de dygtige frivillige.

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Indsatsen skal sikre den grundlæggende understøttelse af de frivilliges indsats i
familierne

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 25.000  

Ansøgning nr. 30 /2016
Ansøgt beløb Kr. 16.000
Foreningens navn Stafet for Livet
CVR. nr. 55629013
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål er: forskning, patientstøtte og os arbejde, men i lege så høj 
grad plysning.
Stafet for Livet er et holdarrangement med mange delelementer. Hovedformålet
er at indsamle penge til foreningen, men i lige så høj grad at skabe rammer for 
et døgn med uforglemmelige oplevelser for de deltagende, især bakker vi op 
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om de mange fightere, der er nuværende og tidl. Kræftpatienter.
En del af overskuddet går til KB Gribskov Lokalforening til deres lokale arbejde.

Antal frivillige Vi er en styregruppe på 15 personer, og i dagene før og på selve stafetten er 
der ca. 80 frivillige fra store dele af kommunen.

Antal brugere I 2015 var der ca. 1100 deltagere til arrangementet
Antal medlemmer Kræftens Bekæmpelse har 425.000 medlemmer, heraf 3.619 i Gribskov 

Kommune
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Kr. 14.000,-.
Årsagen til, at vi har så mange penge på kontoen er, at flere af holdsponsorerne
først indbetalte efter at regnskabet fra afsluttet. 

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Hvert år bespiser vi ca. 600 mennesker og har de foregående lånt bestik i 
Gilleleje Hallen, i Helsinge Hallen og Ramløse Hallen. Det er besværligt og 
kræver efterfølgende meget arbejde. Vi ønsker derfor selv at købe bestik. Vi 
skal betale kr. 10.000,- til Ramløse Hallen for forbrug af strøm, rengøring mv. – i
alt kr. 16.000,-.

Støtte fra GK 2015 Nej
Støtte fra anden side i 2015 Fra Initiativpuljen og Det Grønne Hus

Kr. 35.000 og kr. 8.000
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det består i, at arrangementet som helhed tager hånd om omsorg for de mange
fightere og deres pårørende og som helhed er et arrangement, der tiltrækker 
mange mennesker i et sammenhold, der er enestående. Fighterne deltager 
gratis, og får desuden brunch, kaffe , middag og morgenmad gratis og der er 
indlæg for dem, der er relevante og livsbekræftende. For mange fightere 
betyder deltagelsen et vendepunkt i deres liv. Det giver håb, og det at kunne 
dele bekymringer og erfaringer med ligesindede er meget værd. 

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 6.000

Ansøgning nr. 31 /2016
Ansøgt beløb Kr. 4.000
Foreningens navn Sundhed i sommerlandet
CVR. nr. 34175675
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

At udbrede kendskabet til  vores foreningers virke og aktiviteter.
Vise hvordan hjertestarter virker, Måle blodtryk og drøfte resultatet af samme.
Måle  lungefunktion. Samtale om KOL, astma og evt. andre lungesygdomme.
Måle blodsukker og fortælle om diabetes generelt.
Fortælle om sund levemåde og fordele derved.
Udlevere relevant skriftligt materiale fra de pågældende foreninger.
Der bliver brugt meget tid på at tale med personer, som kontakter os.

Foreningen består fast af 3 foreninger:
Astma Allergi Nordsjælland, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen.
Alle 3 lokalforeninger i Gribskov Kommune
Der er mulighed for at tage andre foreninger ind i gruppen i kortere eller 
længere perioder.

Antal frivillige Vi er fast 3 personer. Alle formænd.
Der kan godt være flere til stede  fra de pågældende foreninger.

Antal brugere Der  kan nu være  over 200 henvendelser pr. gang  når vi er ude
Antal medlemmer Pt. 3
Foreningens egenkapital 
31.12.15

6.056,07 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Annoncer, flyers og plakater.
Andet relevant materiale. Det meste af det materiale, der bliver delt ud, skal 
foreningerne selv betale.
Test materiale, som er meget dyrt,  bliver ligeledes betalt af foreningerne
Medlemmerne er i besiddelse af 2 ”juicemaskiner” og vi ønsker, at vi kan tilbyde 
folk, som henvender sig et lille glas sundt frugtjuice/grøntsagsjuice. Derfor 
tilskud til i ndkøb af relevante grøntsager og frugt til samme.
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Støtte fra GK 2015 4.000 kr.
Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Alle i foreningen arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål delvis opfylder kriterierne til pulje 2. Dog 
vurderes at de 3 foreninger enten allerede tilgodeses enkeltvis ved at søge § 18
eller har gode muligheder for at søge tilskud andre steder.  
Anbefales ikke støtte.

Ansøgning nr. 32 /2016
Ansøgt beløb Kr. 18.000
Foreningens navn 12 åbne rådgivninger
CVR. nr. 35176489
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Rådgivningerne og grupperne er gået sammen om at søge §18 midler, for at 
nedsætte det økonomiske behov og for at spare den administration som flere 
uafhængige ansøgninger ville betyde.

Rådgivningerne og vejledninger/grupperne foregår alle i Frivilligcenter Helsinge,
når ikke andet er noteret eller individuelt aftalt. Foruden de rådgivninger som er 
nævnt nedenfor tilbydes Bisidderordning og gældsrådgivning, disse er 
selvstændige projekter som kører deres egen økonomi.

Rådgivningerne og grupperne er et udtryk for den nye frivillighed, hvor 
foreningsstrukturen ikke længere er i fokus, men hvor behovet i civilsamfundet 
viser sig på en mere direkte her og nu form, som frivillige med særlige 
kompetencer vælger at tage handling på.

Formålet er at støtte og vejlede Gribskovs borgere til at blive bedre til at hjælpe 
sig selv inden for de områder som er beskrevet nedenfor.

• Rådgivning og hjælp i  familiesammenføringssager 
Hjælp til at ansøge om familiesammenføring og opholdstilladelser samt juridisk 
vejledning i hvad der kræves. v. cand. jur. Alette Reventlow. Denne rådgivning 
samarbejder med Integrationsteamet i Jobcenter Gribskov og Frivilligcenter 
Græsted samt Dansk Flygtningehjælp.

• Stressrådgivning
Her kan man få hjælp til at lære at sige fra og sætte grænser? Det er for alle 
som føler stressende i situationer på job eller i privatlivet ? Ved Psykoterapeut 
og Naturterapeut Lone H. Feddersen.

• Vægtstop rådgivning
Der gives vejledning og coaching på livstil, kost og motion hos Lars Herschend, 
der har en diplom udd. I sundhed og ernæring.

• Konflikt rådgivning
I rådgivningen undervises der i teknikker til at hjælpe dig selv og andre i konflikt 
situationer v. uddannede konfliktrådgivere udd. af  Bjarne Vestergaard

• Manderådgivningen
Mand til mand- snak, bliv bedre til at se muligheder og hjælp til at leve mere 
autentisk som den du er. V. Psykoterapeut og supervisor Flemming R. Nielsen

• PC – rådgivning
Individuel rådgivning i brug af PC, internet samt programmer. Mandage og 
onsdage kl. 10-12. Rådgivningen varetages af Ingeniør Niels Jensen og 
Webmaster Jens Hofmann og pt. 5 andre uddannede digitale ambassadører.  
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• Åben rådgivning i økonomi/budget og skat
Her tilbydes hjælp til brug af skats digitale skemaer eller til hvordan man 
opstiller et budget. Onsdage i ulige uger kl. 19-20 Rådgivningen varetages af 
Pernille Adrian Holm som er uddannet i regnskab og til daglig bogholder i en 
virksomhed.

• Coaching
Individuel gratis coaching tilbydes. Grav dit eget potentiale frem. Torsdage i lige 
uger kl.14-16. Inge Madsen er uddannet coach og forfatter til bogen. Med små 
skridt- en håndbog om depression og stress.

• Rådgivning for adopterede

”Er du adopteret og har brug for hjælp til at tackle svære situationer?” Få hjælp 
til nyttige informationer mv. Gruppen drives af Lars H. Hansen fra Rwanda  - 
selv adopteret.

• Samtaler for par
Her kan man få hjælp til at blive klogere på hinanden og investere energi i 
parforholdet. V. udd. psykoterapeut Gitte Olsen

• Forældre rådgivning  
Er du far eller mor til små eller store børn og har du brug for professionel 
sparring til at tackle forældrerollen? .V. Psykoterapeut Pernille Jellinggård 

• Social - Juridisk rådgivning
Hjælp til at finde rundt i lovjunglen. Om rettigheder og pligter i forhold til 
myndigheder. Hjælp til at forstå breve fra myndigheder m.v. Rådgivningen 
varetages af Cand. Jur. Kirsten Gamst i samarbejde med  Cand. Jur. Alette 
Reventlow

Antal frivillige 21
Antal brugere 485
Antal medlemmer 21
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Ikke oplyst

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Se ovenstående

Støtte fra GK 2015 30.000 kr 

Udgifter jf. regnskab:
Kørsel frivillige 6.569,00
Annoncering Ugeposten 7.958,00
BM Grafik -nye rådgivningshæfter 1.950,00
Administration 23.000,00
Frivilligpleje 3.270,00
I alt: 42.747,00
Tilskuddet betragtes af de frivillige som en stor anerkendelse. De får mulighed 
for at få deres udgifter betalt og forplejning til de fælles møder. Endvidere 
serviceres og administreres alle rådgivningerne af Frivilligcenter Helsinge, som 
på den måde støtter op om de frivillige rådgivere, og giver den backup og 
supervisering der er behov for, især når man arbejder med sårbare mennesker.

Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Se ovenstående

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 9.000  
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Pulje 3: Kr. 48.600 - i alt ansøgt kr. 38.700

Ansøgning nr. 33 /2016
Ansøgt beløb Kr. 8.000
Foreningens navn DCAA – Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder
CVR. nr. 10036348
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder (DCAA) er en landsdækkende forening 
oprettet i 1983.
DCAA udfører anonym rådgivning for misbrugere og pårørende, og varetager 
generel landsdækkende oplysning om alle de af WHO anerkendte 
afhængighedssygdomme og nye tilkomne.
Rådgivningen foregår både telefonisk, på vores chat og ved personlige 
samtaler. Udover rådgivning arbejder foreningen med oplysning, bl.a. via 
foredrag på skoler og arbejdspladser samt gennem diverse publikationer, 
hjemmeside og socialmedier.
Foreningen arbejder tæt sammen med selvhjælpsgrupper og 
behandlingssteder. Både vores rådgivning og foredrag udføres i et
tæt samarbejde mellem vores frivillige og vores uddannede personale.

Antal frivillige 40
Antal brugere 4000 unikke besøgende på vores hjemmeside om måneden. Ca. 150 opkald 

om måneden. Ca. 30 henvendelser på anden vis (mail eller chat) om
måneden.

Antal medlemmer 311 medlemmer
Foreningens egenkapital 
31.12.15

+500.000,-

Aktiviteter der søges støtte 
til 

DCAA vil lave en lokalt baseret underside til vores hjemmeside dcaa.dk, hvor 
borgere med alle typer af afhængighed nemt kan finde behandlingsmuligheder 
og selvhjælpsgrupper i netop jeres kommune. Kombinationen af den rette 
behandling og hjælp til selvhjælp i de frivillige selvhjælpsgrupper, er ofte det, der
sikrer både en succesfuld afvænning og langsigtet recovery. Ved at skabe et 
overblik over behandling og hjælp til selvhjælp lokalt i kommunen, kan den 
enkelte borger nemt finde vej og skal ikke forholde sig til store landsdækkende 
portaler. Han/hun bliver 'taget ved hånden' og finder hurtigt frem til: • Hvad er 
der af behandling i din kommune?

• Hvilke frivillige selvhjælpsgrupper er der?
• Tlf. linje, hvor han/hun kan få hjælp til at vælge det, der passer bedst til 

det akutte behov.
• Samtidig har portalen stordrift fordelen nemlig at den bliver annonceret 

på Google og SEO (søgemaskine optimeret).

Støtte fra GK 2015 Nej
Støtte fra anden side i 2015 800.000,- fra sundhedsstyrelsen.

15.000,- fra Lauritzfonden
36.000,- fra Københavns kommune §18
12.000,- fra Høje Taastrup kommune §18
55.000,- fra aktivitetspuljen i Århus
35.000,- fra aktivitetspuljen Lolland
168.188,- fra Tips og lotto, drifttilskud
111.139,- Gaver og donationer

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det frivillige sociale arbejde består i, at skabe kontakten og registreringen af de 
frivillige indsatser i kommunen samt assistere ved rådgivning på vores 
telefonlinje.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål ikke opfylder kriterierne til pulje 3.
Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 34 /2016
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Ansøgt beløb Kr. 2.000
Foreningens navn Frederiksborg Lokalforening af Dansk Landsforening Hals- og 

Mundhuleopererede
CVR. nr. 30967003
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

At hjælpe personer der er blivet opr for canser i hoved og hals og derfor er 
blevet strubeløse lægebesøg fremvisning afhjælpemidler samt en 
sommerudflugt således at man kan at man fint kan komme trods vores 
handicap samt andre ting som hjælper med at komme videre med livet

Antal frivillige Ca. 100 i regionen – alle er frivillige
Antal brugere 40 kommer fast
Antal medlemmer På landsplan 800
Foreningens egenkapital 
31.12.15

Ikke oplyst

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Bustur, lægebesøg, hjælpemiddel fremvisning samt samvær, hvor de nye kan 
se at livet kan gå videre efter en operation.

Støtte fra GK 2015 Ja, 2.000 kr.
Støtte fra anden side i 2015 Ja, fra flere kommuner
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Formand og planlægger

Vurdering Der er søgt om midler i pulje 2. Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder 
kriterierne til pulje 3. 
Anbefales støttet med kr. 2.000

Ansøgning nr. 35 (4) /2016
Ansøgt beløb Kr. 1.500
Foreningens navn Hjerteforeningen (Lokalkomité i Gribskov)
CVR. nr. 31098343

Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Information om:
• Nye hjælpemidler ved læring om genoplivning
• Hjertemassage
• Hjertesund mad og –motion
• Hjertestier og møder om hjertesygdomme.

Blodtryksmålinger i Matas, på Apoteker, ved Kulturnætter og rundt ved diverse 
aktiviteter i Gribskov kommune. 
Desuden demonstration af Hjertestarter.

Antal frivillige 5
Antal brugere Ca. 1.080
Antal medlemmer Ca. 1.080
Foreningens egenkapital 
31.12.15

15.530 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

a) Sundhed i Sommerlandet

Støtte fra GK 2015 Kr. 15.000 (Pulje 2)
Livreddende førstehjælp- med hjertestarter kurser.
Aktiviteter ved diverse torvedage og kulturnat Gilleleje.
Hjertecafe møde.
Måling af blodtryk ved diverse arrangementer.

Støtte fra anden side i 2015 Kr. 10.000 fra Hjerteforeningen, Hauser Plads 10 i
København til øvrig drift. (bl.a. annoncer og generel drift)

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Tilrettelægge, arrangere, koordinere og afholde
ovennævnte arrangementer

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 3. 
Anbefales støtte med kr. 1.500
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Ansøgning nr. 36 /2016
Ansøgt beløb Kr. 27.200
Foreningens navn Udviklingshæmmedes Landsforbund ULF
CVR. nr. 17632809
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

At hjælpe andre udviklingshæmmede til at få lige muligheder og 
selvbestemmelse over egen livssituation.
Aktiviteter for udviklingshæmmede, f.eks. hvordan yder man frivilligt socialt 
arbejde.  

Antal frivillige 1.500
Antal brugere 4.000
Antal medlemmer 4.300
Foreningens egenkapital 
31.12.15
Aktiviteter der søges støtte 
til 

Budget:         

Det er vigtigt, at vi kommer ud til ULF’erne, da det er på den måde det frivillige 
arbejde bedst kan lade sig gøre. 

Vi gør meget for at uddanne ULF’ere og vi har mange kursusaktiviteter. 
Vi har derfor brug for penge til afholdelse af disse aktiviteter.

For at fastholde og motivere frivillige udviklingshæmmede og hjælpe dem til at 
udvikle sig og blive bedre til det frivillige arbejde, er det nødvendigt med 
assistance fra sekretariatet . 

Støtte til koordinering                                         2.500
Kursus om Frivillighed                                       7.000
Kursus om Mobning                                       7.000
Kursus om Sundhed                                          7.000
Materiale                                              1.200
Transport af frivillige støttepersoner                  2.500

Ialt                                                                    27.200
Støtte fra GK 2015 Ja, 15.000

Pengene er blevet brugt til foredrag om sex og kærester med rådgivning fra en 
sexualvejleder. Det foregik hos Aktivitetshuset i 3200 Helsinge.

Støtte fra anden side i 2015 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

I Gribskov Kommune har ULF nogle frivillige aktive udviklingshæmmede, der 
gerne vil yde frivilligt socialt arbejde og arrangere sociale og samfundsfaglige 
aktiviteter for medlemmer og udviklingshæmmede borgere i Jeres kommune.
Sidste års bevilling blev brugt til foredrag om sex og kærester med rådgivning af
en sexualvejleder og foregik på Aktivitetshuset i Helsinge.

Vi ønsker at fortsætte de igangværende aktiviteter og det frivillige sociale 
arbejde.

Vi håber derfor at Gribskov Kommune vil fortsætte med at støtte os, så ULF kan
skabe et lokalt forum, (en ULF Kreds) hvor ULF’ere bliver bedre til at mestre 
deres eget liv og udvikler sig til aktive medborgere, der bidrager til nærområdet 
med frivilligt socialt arbejde. 
Vi har desværre ikke midler i ULF til at finansiere lokale aktiviteter.  

Vurdering Der er søgt om midler i pulje 1. Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder 
kriterierne til pulje 3. Der gives ikke støtte til honorarer.
Anbefales støttet med kr. 6.200
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