
Hvordan søger du om § 18 midler? 

Nedenstående skema udfyldes, kopieres over i en email eller vedhæftes i en email, som sendes
til jchri@gribskov.dk. 

I skemaet nedenfor anvendes begrebet ’forening’, men der kan ligeledes være tale om grupper
eller organisationer. 

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18, 2015

Hvilken pulje søges der tilskud fra? Sæt kryds:

• Pulje 1 (Opstart af nye aktiviteter, 
herunder éngangsaktiviteter)

• Pulje 2 (Drift af eksisterende 
aktiviteter)  X

• Pulje 3 (Lokalt forankrede sociale og 
humanitære aktiviteter, som ikke 
umiddelbart kan rummes indenfor 
kriterierne for tilskud i den 
fælleskommunale pulje) 

Oplysninger om foreningen

Foreningens navn Hjernesagen i Nordsjælland, Viemosegaard, 
Hejrevej 1, 3400 Hillerød

Foreningens CVR nr. 13 65 53 08

Adresser (på foreninger/og eller 
kontaktpersoner)

Dannevang 258 B, 3480 Fredensborg

Kontaktperson

Lisbet Kragh, formand

Telefonnummer på kontaktperson 61 26 10 09

Mail-adresse på kontaktperson lisbetkragh@hotmail.com

Hvordan er foreningen organiseret 

(vedlæg evt. vedtægter)

Formand – næstformand – kasserer – 

4 bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter samt 

2 revisorer



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.

Holdtræning i varmtvandsbassin på 
Frederikssund Hospital under kyndig vejledning 
af instruktør.

Kognitiv træning, 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.



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.

Hvor mange frivillige er tilknyttet foreningen? 12 frivillige hjælpere er tilknyttet foreningens 
aktiviteter på åbningsdagene tirsdag og torsdag 
kl. 10 – 15.

Hvor mange brugere har foreningen? Der deltager mellem 25 og 35 personer hver 
tirsdag og torsdag fra de kommuner foreningen 
dækker i Nordsjælland.

Hvor mange medlemmer har foreningen? Foreningen blev stiftet i 1991 og har 

693 medlemmer, lokalerne til værestedet er 
venligst stillet til rådighed af Hillerød kommune.

Hvad er foreningens egenkapital pr. 31.12.14

(Foreningens seneste årsregnskab skal 
vedlægges)

 31.000 kr.

Årsregnskab for 2013 medsendt som bilag, 
(årsregnskab for 2014 er ikke klar for primo 
marts 2015).

Anslået budget for 2015 med sendt som bilag, 
(endeligt budget for 2015 er ikke klar før primo 
marts 2015).

Oplysninger om den ansøgte indsats

Hvilket beløb søges der om? 50.000 kr.

Hvilke aktiviteter søges der tilskud til? Drift af værestedet, diverse aktiviteter og 
arrangementer samt delvis aflønning af 
flexjobansat



Hvori består det frivillige sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Servering af kaffe formiddag og eftermiddag, 
tilberedning af varm middagsmad, 
hjælp/undervisning til stolegymnastik, boldspil, 
bordtennis, billard, tegning og maling, aktiviteter
på trædrejeværkstedet samt hjælp i IT-
stue/netcafé, oplæsning fra dagens/ugens aviser. 
Hjælp ved bassintræning.

Modtog foreningen § 18-tilskud fra Gribskov 
Kommune sidste år?

Ja

Hvis ja:

• Hvilket beløb? 
• Hvad gik tilskuddet til? 
• Hvad betød tildelingen af tilskud 

for udførelsen af det frivillige 
sociale arbejde?

•   30.000 kr.

•   Beløbet blev anvendt til det ansøgte formål.

•   Tildelingen betød at vi kunne tilbyde hjælpere
til 6 kørestolsbrugere, som ønskede at deltage i 
vore udflugter og ferietur uden at skulle betale 
mere end turens kostpris.

Modtog foreningen sidste år økonomisk tilskud
fra anden side - fx andre kommuner, fonde 
mv.?

Ja

Hvis ja:

 Hvorfra? 
 Hvilket beløb?

Frederikssund kommune                      25.000 kr.

Helsingør kommune                             60.000 kr.

Hillerød kommune                                40.000 kr.

Hørsholm kommune                             15.000 kr.

Rudersdal kommune                               2.000 kr.

Andre relevante oplysninger


