Nr.

Forening

Sundhed og sygdom
01.01 Astma-Allergi Foreningen - projekt Luftballonen
Sommercamp

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Ændre kronisk syge børn og unges liv herunder tilskud 2
til sommercamp
børn og unge fra Norddjurs
Kommune med kronisk
sygdom

Ønsket tilskud

Frivilligrådets
indstilling

kr.

10.800

kr.

kr.

Frivilligrådets
bemærkninger

9.600,00 Gives til børnenes deltagelse

01.02 Bedre Psykiatri Norddjurs

Støtte mennesker med psykiske lidelser og deres
pårørende herunder telefon og net, porto,
kontor/printer Papir m.m, Møder,
Kørsel /Parkering, Temaaftner samt Pjecer og andet

75-200
kr.
mennesker med mange
forskellige psykiske lidelser og
deres pårørende

21.450

01.03 Dansk blindesamfund Kreds Kronjylland

Tilskud til kørsel til Tirsdagklubben Grenå samt
kursustilskud for medlemmer

14 personer til
tirsdagsklubben
6 personer til kursustilskud

kr.

11.700

01.04 Dansk Handicap Forbund, Grenå afd.

kr.
Tilskud til arrangementer, herunder Løvspringsturen, Ca. 400 I alt
Sommerudflugten, Underholdning til øvrige
Vores medlemmer som alle er
arrangementer og Buskørsel til vores arrangementer i ældre og handicappede.
Posthaven og andre

22.000

kr.

14.000,00 Gives til buskørsel til jeres
arrangementer i posthaven og
andre

01.05 Djurs Handi

At støtte vores fodbold spillere i djurs Handi
/fællesskab og oplevelser sammen med andre
ligestillede herunder parasportkontingent, diverse
sportsudstyr, trænerkurser, deltagelse i
forbundsmesterskaber

30
kr.
Handicappede fra 6 år til 47 år

58.800

kr.

25.000,00 Ikke til trænerkursus, hylder til
container og tur til
forbundsmesterskab

01.06 FC Glesborg

Handicappede unge mennesker herunder træner
kursus, div administration, kørsel træner, kørsel til
stævner, tilmelding af 2 hold til DHIF, kontigent til
DHIF, afholdelse af stævne i RM, træningsudstyr til
klubben, pokalskab til klubben, tøj til spillerne kamp
og træning, og
trænertøj til 3 træner, støvler og benskinner

21
Handicappede børn og unge
mennesker som gerne vil
spille fodbold

kr.

72.100

kr.

17.100,00 Gives til kørsel til træner,
tilmelding af 2 hold til DHIF,
kontingent til DHIF og
træningsudstyr til klubben

01.07 Frivilliggruppen Tangkærs Venner

Gøre hverdagen så god som mulig for beboerne på
beboerne og frivillige på
Tangkær i Ørsted herunder midler til Nystartet
Tangkær i Ørsted
madgruppe, Fans-ting ( Bakken Bears, familieweekend
Hornstrup Centret Vejle, Temadag DGI i Århus,
Ludospil/brætspil og bøger af Psykolog Lone B.
Andersen

kr.

19.500

kr.

kr.

15.500,00 Gives til kørsel og parkering

- Der henvises til formue

9.000,00 Gives til 2 deltagere til "Rundt om
HS" ved Hornstrup Centret Vejle,
temadag DGI i Aarhus og
ludospil/brætspil

kr.

7.500

Frivilligrådets
Frivilligrådets
indstilling
bemærkninger
kr.
5.000,00 Gives til støtte til foredragsholder

kr.
25-30
Alle pårøende til hjerneskadet
og andre interesserede.

5.000

kr.

5.000,00

kr.

6.030

kr.

4.530,00 Ikke til printer/kontorhold

20 - 70 pr. gang
Kræftramte og deres
pårørende.

kr.

13.000

kr.

13.000,00 Gives til honorar og annoncering

Udgivelse af ugentlig lydavis på CD herunder porto,
kuverter, CD, printerblæk og diverse

Ca. 60
Alle borgere i Norddjurs
Kommune med syns- læse eller andet handicap

kr.

22.000

kr.

22.000,00

01.13 Parkinsonforeningen Djursland

1. Dans med parkinson-danseinstruktør
2. Møde med en socialrådgiver og en diætist
3. Møde med stemmetræning
4. Møde med neurolog og Parkinsonforsker
5. Diverse udgifter

75
Målgruppen er borgere som
lider af Parkinsons Sygdom
samt deres
ægtefæller/pårørende

kr.

5.000

kr.

5.000,00

01.14 Scleroseforeningen lokalafd. Djursland

Oplysning og netværksskabelse for medlemmer med 50
sclerose og deres pårørende, herunder honorar til
Medlemmer med sclerose og
foredragsholdere og liftbus
pårørende

kr.

15.000

kr.

15.000,00

01.15 Spastikerforeningen Kreds Nordøstjyland

Tilskud til aktiviteter for medlememerne herunder tur 5-30
til slettestrand, Ture i handicapvenlig både, Djurs
svært handicappede
Sommerland, Bowling, foredragsaftenen og Julefest medlemmer, hvor mange
sidder i kørestol.

kr.

10.000

kr.

10.000,00

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

01.08 Gigtforeningen Norddjurs lokalgruppe

Støtte til foredragsholder og hjælp til annoncering og 400
kontor udgifter
Borgere i Norddjurs
Kommune, som er gigtramte
og deres pårørende

01.09 Hjernesagen Norddjurs, Syddjurs og Randers

Foredrag med neuropsykolog for pårørende til
hjerneskadet.

01.10 Hjerteforeningen Norddjurs

Gode oplevelser til Hjerteforeningens medlemmer og Folk med hjerteproblemer
øge kendskabet til foreningen, herunder printer,
eller følger deraf samt deres
annoncering og vedligeholdelse af hjertestarter
familier

01.11 Kræftens bekæmpelse Norddjurs

Støtte og samvær for kræftramte og pårørende
herunder honorarer for foredrag, annoncering,
transport til foredragsholdere, overnatning til
foredragsholdere

01.12 Norddjurs Lydavis

Ønsket tilskud

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Ønsket tilskud

Frivilligrådets
indstilling
kr.
3.000,00

Frivilligrådets
bemærkninger

01.16 Tirsdagsklubben for blinde og svagtseende

At modvirke isolation og ensomhed blandt blinde og
svagtseende, samt at informere om tiltag der kan
lette hverdagen, herunder honorar

15-20
Blinde og svagtseende i
Norddjurs

kr.

3.000

01.17 Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)

At hjælpe andre udviklingshæmmede til at opnå lige
muligheder og selvbestemmelse over egen
livssituation

85
Udviklingshæmmede

kr.

29.200

kr.

01.18 Vivild Håndbold Starz

Håndboldhold for udviklingshæmmede unge herunder 18
leje af bus, medaljer + pokaler og
håndboldhold for
kontingent
udviklingshæmmede unge

kr.

10.000

kr.

kr.

342.080

Bustur og entre ved den japanske have og den glemte 35
bro
Pensionister

kr.

10.250

kr.

4.000,00 Gives som tilskud til leje af bus

02.02 Aktivitetsudalget Træning Auning

Støtte det frivillige arbejde herunder arrangementer
med levende musik, hvor der danses, 12
søndagsarrangementer med mad og musik, udflugt
for borgerne i vores område, Betaling til kørsel,
indkøb af duge og køb af nyt komfur

kr.

10.000

kr.

6.000,00 Ikke til komfur

02.03 Anholt Spise- og samværsklub

Onsdagsspisning og samvær i vinterhalvåret,
herunder leje af Anholt Forsamlingshus

kr.

14.000

kr.

14.000,00

kr.

41.900

kr.

13.900,00 Gives til foredrag med Anders
Bonde, foredrag om sundhed og
livsstil samt husleje af Salen ifm.
Foredragene

Ældre
02.01 3F Djurslands efterløn og seniorklub

02.04 Bønnerup Strand Seniorklub

40-70 pr. gang
Borgere som har deres gang i
træningscenter Auning, men
alle pensionister kan deltage.

24-26
Målgruppen er Anholts
pensionister
Skabe oplevelser for ensomme seniorer herunder
20-25 pers. til almindelige
bustur til Silkeborg inkl. billet til Hjejlen, bustur til Fru klubdage og ca. 50 pers. til
Petersens Have inkl. billet, Foredrag med Anders
store arrangementer.
Bonde inkl. lokaleleje, Foredrag om sundhed og livsstil Seniorer 50+.
og den 3. alder inkl lokaleleje samt husleje til
Kulturcafeen

14.000,00 Gives til: Kursus i IT og Facebook
og kurset Forstå din egen økonomi

5.000,00 Gives til leje af bus

kr. 191.730,00

02.05 Datastuen Posthaven

At kunne fortsætte vores aktiviteter og imødekomme
behovet for digital hjælp og vejledning hos Grenaas
ældre borgere herunder tilskud til udskiftning af
computere og programmer til nye og
gamle computere

120
Efterlønsmodtagere og
pensionister i Norddjurs
Kommune.

kr.

13.430

Frivilligrådets
indstilling
kr. 13.430,00

02.06 De Frivillige ved Violskrænten og Grønnegaarden

Udflugt til Randers Regnskov, herunder liftbus og
entre.

Ca. 44
Beboere på Plejecenter
Violskrænten og
Grønnegården

kr.

16.200

kr.

8.500,00 Gives til liftbus

02.07 Digterparkens Venneforening

Hyldevogn, ferie for beboerne og koncert

Alle beboere i Digterparken og kr.
ca. 50 gæster udefra

18.200

kr.

6.000,00 Gives til ferieophold

02.08 Doktorgården

Være behjælpelig med at få de ældre ud af døren
herunder fastelavn, uddflugter og høstfest

20-50
Pensionister,
efterlønsmodtagere mv.

Så meget som
overhoved
muligt, jo flere
arrangementer
kan vi lave

kr.

3.000,00

02.09 Fausing Auning Pensionistforening

Møder, foredrag, sangdage, underholdning og
udflugter

290
Målgruppen er alle ældre i
Auning og omegn,
pensionister mv.

kr.

10.000

02.10 Fjellerup /Glesborg Pensionistforening

Aktiviteter i foreningen herunder underholdning til
julestue, eftermiddagsunderholdning, diverse ting til
hyggedage og bustur med mere

50
Pensionister

kr.

5.000

kr.

5.000,00

02.11 Fuglsanggårdens Omsorgsklub

Busudflugter for områdets pensionister og materialer 20-25
(garn, stof mm) som bliver brugt i omsorgsklubben
Ældre/pensionister
bosiddende på eller tæt på
Fuglsanggården

kr.

10.000

kr.

4.000,00 Gives til en bustur

02.12 Fuglsanggårdens venner

At berige liover for beboere og borgere på og omkring
Fuglsanggården. Udbygge sociale venskaber og
mindske ensomhed, herunder bustur med liftbusser,
underholdning/musik og materialer og diverse.

kr.

10.000

kr.

4.000,00 Gives til en bustur

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

40-150
Målgruppen er beboerne i
plejeboligerne. (og deres
familier). Borgere i området
som er pensionister.

Ønsket tilskud

kr.

Frivilligrådets
bemærkninger

- Der henvises til formue

02.13 Fælleshuset Stadionparken

Social samvær herunder udflugter til Danmarks
Dåbsattest Jellingehøjene og Museum, middag på
Skovdal kro og eftermiddagskaffe Binballe
Købsmandsgård

40-50
Pensionister og Efterlønner i
Allingåbro Vivild og Omegn

kr.

3.000

Frivilligrådets
indstilling
kr.
3.000,00

02.14 HATS , Kulturforening

Tilskud til musikalsk ældrekomsammen med plads til 500
nogle af de svageste grupper herunder musik/koda og ældre, pensionister, fysisk og
diverse markedsføring mv.
psykisk handicappede.

kr.

6.000

kr.

6.000,00

02.15 Hjemmets venner

Forskellige aktiviteter for beboerne herunder
Strikkeklub, solskinsgruppe, Udefrakommende
underholdning og Musik til sang

60
Beboerne på Glesborg
plejecenter

kr.

8.000

kr.

4.000,00 Gives til udefrakommende
underholdning samt musik til sang

02.16 Interessegruppen Bønnerup

Hyggeligt samvær for pensionister herunder
annoncering, honorar til underholder,
foredragsholder og sangbøger

ca. 80-100 pers.
kr.
Primært pensionister og svage
ældre som sjældent eller
aldrig kommer ud.

25.000

kr.

02.17 KattegatTraverne

At få gjort flere naturaktive, hvor det sociale vægtes
højt. At give deltagerne tips til, hvordan de selv tager
på flere ture alene eller sammen herunder annoncer
og foredragsholder

30 - 40
kr.
Særlig rettet mod ældre, der
vil holde sig i form og deltage i
det sociale fællesskab

5.000

kr.

- Ikke specifikt til en udsat
målgruppe

02.18 Lise Bertelsen

Gåtur og samvær, herunder annoncering

kr.

1.800

kr.

02.19 Lyngby - Trustrup Pensionistforening

Rest projektor, mikrofoner og seniorsangbøger

20+
Ældre mænd og kvinder
96 medlemmer
Pensionister

kr.

8.580

kr.

- Der opfordres til at bruge netværk
i andre foreninger
- Der henvises til formue

02.20 Møllebo-Elmebo Auning

Forsøde tilværelsen for beboerne, herunder
bankospil, sang eftermiddage, skubbeture med is til
og afhentning af beboerne til underholdning

Ca. 30
kr.
Beboerne på Møllebo-Elmebo

5.000

kr.

5.000,00

02.21 Norddjurs Motionsvenner

Bustur og rundvisning ved Stenvad Mosebrug samt
administrationsudgifter

25
Hjemmeboende borgere som
har besøg af en motionsven

10.000

kr.

5.000,00 Gives til bus og rundvisning

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Ønsket tilskud

kr.

Frivilligrådets
bemærkninger

10.000,00 Gives til honorar til underholder
og støtte til sangbøger

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Ønsket tilskud

02.22 Norddjurs Motionsvenner

Foredrag om hvor vigtigt det er med motion og social 15-20
kr.
samvær og hvor vigtig det er at de svage og ældre i
Alle interesserede i Norddjurs
kommune
samfundet får støtte og hjælp til at overskue
tilværelsen herunder foredragsholder og annoncering

02.23 Posthavens Venneforening

Trivsel og Tryghed og Aktivitet i Posthaven herunder
kopiering og kontor, bus og guider, foredrag og
diverse ting

80-90 pers. om måneden
Mennesker der har behov for
adspredelse i hverdagen

kr.

5.000

kr.

5.000,00

02.24 Seniorværksstedet Vigør

Fornyelse af værktøj og maskiner

100 medlemmer
+55

kr.

12.500

kr.

12.500,00

02.25 Seniorværksstedet Vigør

Studiebustur til Fredericia Ældre værested herunder
leje af bus

50
ViGørs medlemmer

kr.

10.000

02.26 Sognegårdens Ældreklub

Underholdning for de ældere-svage som ikke kommer 30-40 deltager pr gang
ud herunder forårsfest, høstfest, julefrokost, banko
Pensionister
gevinster og organist/ sanghæfter

kr.

4.000

02.27 Søndagsvandrene

Genoptræning og forebyggelse herunder
transportudgifter

kr.

2.400

02.28 Tirsdagsklubben i Fjellerup

Foredrag, trykning af programmer, udgifter til
80-90
fællesspisning, udgifter til kaffe og udgifter til udflugt Pensionister

kr.

7.000

kr.

7.000,00

02.29 Violskræntens Venner

Aktiviteter for beboerne på plejecenter violskrænten 120
herunder sommerhus, fester, musik og andet
Beboere på violskræntens
plejecenter og grønnegården

kr.

10.000

kr.

8.000,00 Gives til leje af sommerhus

11
Ældre i alderen ca. 50-80 år
med forskellige fysiske
skavanker

15.000

Frivilligrådets
Frivilligrådets
indstilling
bemærkninger
kr.
5.000,00 Gives som tilskud til
foredragsholder

kr.

kr.

kr.

-

4.000,00

- Der opfordres til egenbetaling

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Ønsket tilskud

Frivilligrådets
Frivilligrådets
indstilling
bemærkninger
kr.
5.000,00 Gives til kulturelt indslag på
udflugt

02.30 Værestedet Birkehøj

Socialt samvær og inspiration herunder
værkstedsmaterialer, kulturelt indslag på udflugt og
materialer til indretning af hyggekrog ved
petanquebaner

25
Pensionister, efterlønnere og
førtidspensionister.

kr.

8.000

02.31 Ældre hjælper Ældre

Udbrede kendskabet til "Ældre hjælper Ældre"
herunder fremstilling og trykning af
brochurermateriale og foldere samt
kampagnemateriale

kr.
45
Ældre borgere med behov for
besøg, ledsagelse, indkøb,
gåtur, højtlæsning mm

1.500

kr.

02.32 Ældre Sagen i Grenaa

Ensomme ældre og svage borgere som mangler
kontakt herunder tilskud tryghedsopkald(Telefon),
annoncer, Telefongodtgørelse, Kontorartikler,
Besøgsvenner, Kørsel til IT-hjælp, Kørsel besøgsven,
Kørsel bestyrelsesmedlem, foredrag/honorar

100
Ældre i Grenaa og omegn

kr.

35.000

kr.

20.000,00 Gives ikke til annoncer,
telefongodtgørelse, kontorartikler,
kørsel til bestyrelsesmedlemmer

02.33 Ældre Sagen Nørre Djurs

Skabe tryghed hos svage ældre og forebygge
ensomhed herunder transportudgifter for
besøgsvenner, Bustur for fredagscaféen,
morgenringere, Lokaleleje på Glesborg Skole
(seniordans), Musikleje til Glesborg Skole (seniordans)
og IT kurser – opfølgning

Ca. 200
Isolerede ensomme, sårbare
borgere, både i eget hjem,
men også på plejecenter.

kr.

34.700

kr.

34.700,00

02.34 Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald

Sociale aktiviteter blandt svage og ensomme ældre
herunder befordring, Tilskud til bus, Tilskud til 10 spis
sammen arrangementer, Tilskud til morgenopkald,
Tilskud til demensprojekter, bus og underholdning,
tilskud til 3 biografforestillinger.

ca. 750
kr.
Ældre, svage og ensomme
borgere i lokalområdet samt
demente og disses pårørende.

84.500

kr.

50.000,00 Gives til befordring til
besøgsvenner, tilskud til
morgenopkald og tilskud til
demensprojekter

kr.

460.960

4

kr.

6.460

kr.

300-500
børnefamilier

kr.

50.000

kr.

Børn & unge
03.01 AC Norddjurs
03.02 Børnekulturfestival i Ørsted

Fodboldtur til Holland i påsken 2018 for 4 socialt
udsatte piger
Børnekulturfestival-Socialt udsatte børn

1.500,00

kr. 267.530,00
6.460,00
10.000,00 Gives som tilskud til
underholdning

kr.

32.308

Frivilligrådets
Frivilligrådets
indstilling
bemærkninger
kr.
- Der henvises til formue

kr.

33.000

kr.

03.05 FamilieNet

FamilieNet søger penge til at kunne hjælpe børn med 10 børn med
kr.
handicap, samt socialt udsatte børn fra Norddjurs
handicap/diagnose og 10 børn
kommune til at kunne deltage på ferielejr.
fra socialt udsatte familier

38.430

kr.

19.215,00 Gives til deltagelse af 5 børn fra
hver gruppe

03.06 Familienetværket Helping Hands Røde Kors
Grenaa

Give økonomisk og socialt udsatte børnefamilier en
god sommeroplevelse herunder Entre og Tilskud til
transport

35
Familierne tilknyttet
Familienetværket er hårdt
pressede familier.

kr.

10.000

kr.

10.000,00

03.07 FitforKids

Opstart af FitforKids i Norddjurs kommune

100 brugere og 10 frivillige
inaktive og overvægtige børn
mellem 7-15 år og deres
familier

kr.

35.000

03.08 Grenaa disco - for unge med særlige behov

Give livsglæde ved at de unge får mulighed for at
25-40
"fortælle" om deres oplevelser vha billeder herunder unge med nedsat
en Ipad pro 64GB
fysisk/psykisk funktionsevne
og med generelle/specifikke
indlæringsevner

kr.

5.000

kr.

5.000,00

03.09 Natteravnene Grenå

Kommunikation med de unge i Nærmiljøet herunder
bolcher, Tattoo, Balloner, kondomer og andre
Natteravneeffekter

kr.

9.000

kr.

9.000,00

03.10 Nørredjurs Skytteforening

Midler til at 12 elever på Djurslandsskolen kan deltage 12
i skydning herunder kontingent, ammunition mv.
Børn fra 10-18 år med ADHD,
autisme og lignende
vanskeligheder

kr.

10.600

kr.

10.600,00 Der opfordres til at se på
muligheden for egenbetaling
fremover

03.11 Ungdommens Røde Kors Norddjurs

Bekæmpelse af ensomhed og psykiske problemer hos 30-70
udsatte drenge og piger i Norddjurs
unge i Norddjurs på mellem
16 til 30 år

kr.

20.000

kr.

10.000,00 Gives som tilskud til opstart

Nr.

Forening

03.03 Børns Vilkår
03.04 Dolmer Rideklub

Hvad søges der til
Børns Vilkårs anonyme rådgivningslinje
BørneTelefonen
Samlingspunkt for børn og unge herunder Vægge,
Lofter, Gulv, Møbler og diverse, Arrangementer ifb.
'åbningen' af den nye rytterstue og Nye varmekilder
(radiatorer)

Antal - Målgruppe
Børn, der har problemer i
deres hverdag
50-100
Børn og unge i Grenaa og
omegn

Unge mellem 14-25 år

Ønsket tilskud

kr.

2.000,00 Gives til åbning af rytterstue

-

Nr.

Forening

03.12 Unge For Ligeværd Grenaa (UFL)

Øvrige
04.01 Auning Motionsklub

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Ønsket tilskud

kr.
Begrænse ensomhed, skabe et meningsfuldt liv og nye 44-50
venskaber med ligestillede herunder forlænget
Personer med særlige behov i
weekend i badeland
form af boglige, funktionsindlærings vanskeligheder
eller fysiske handicaps.

54.804

kr.

304.602

Inklusion af Litauiske borgere i det lokale foreningsliv, 20
herunder t-shirts, Frugt og vand arrangement i AIK
Unge og voksne Litauere og
evt. medfølgende børn i
Auning og omegn.

kr.

4.000

Frivilligrådets
Frivilligrådets
indstilling
bemærkninger
kr. 20.000,00 Gives som tilskud til leje af hytter

kr. 102.275,00
kr.

kr.

-

04.02 Café Grenaa, KFUM´s Sociale Arbejde

At skabe sammenhold for gæsterne fra Café Grenaa.
Give dem en fælles og god oplevelse i en hverdag
præget med udsathed, ensomhed og andre
udfordringer herunder leje af 2 stk. busser og
morgenmad og morgenkaffe

30-40
Gæster og frivillige fra cafe
Grenaa

kr.

14.200

12.600,00 Gives til leje af busser

04.03 Café Grenaa

Sikre at Café Grenaa fortsat kan servere hjemmelavet
mad til udsatte borgere og borgere der befinder sig i
en livssvær situation herunder Opnormering af
elforsyningen til Café Grenaa.

150
Målgruppen er frivillige fra
Café Grenaa og gæster fra
Caféen

kr.

43.393

kr.

-

04.04 Det Kreative Hus - "Fremtidens værksted"

Syværksted for byens og omegnens kvinder herunder Byens og omegnens kvinder i
nyt vindue, rumisolering og varmepumpe
alle aldre og handicappede
samt andre med anden
kulturelle baggrund

kr.

22.000

kr.

-

04.05 Fjellerups Seje Sild

Indkøb af garn og indpakningsgrej

30 aktive strikkere, de fleste
fra Fjellerup og omegn, men
også fra Aarhus, Randers og
Schweiz.

kr.

3.000

kr.

3.000,00

04.06 Frivilliggruppen Bakkely

Bygge bro og skabe kontakt mellem nye (flygtninge)
og gamle beboere i Gjesing, samt videreudbygge de
allerede etablerede kontakter ved hjælp af
fællesspisning, herunder råvarer, transport til
specialbutik for frivillige samt leje af forsamlingshus

Ca. 100
Gjesing og nærmeste omegn

kr.

5.000

kr.

5.000,00

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Ønsket tilskud

Frivilligrådets
indstilling
kr.
-

Frivilligrådets
bemærkninger

04.07 Frivilliggruppen Bakkely

At give nuværende og tidligere beboere på Bakkely
mulighed for at tilbringe en dag sammen med de
frivillige i nogle andre rammer end de vanlige. At
beboerne oplever en typisk dansk forlystelsespark
herunder entre, leje af trækvogne og transport

40
Tidligere beboere, der
primært bor i Grenå og de
nuværende på Bakkely.

kr.

14.110

04.08 Frivilliggruppen Bakkely

At give nuværende og tidligere beboere på Bakkely
mulighed for at tilbringe en dag sammen med de
frivillige i nogle andre rammer end de vanlige. Vi
søger om midler til en tur i Randers Regnskov
herunder entre og transport

40
Tidligere beboere, der
primært bor i Grenå og de
nuværende på Bakkely.

kr.

11.750

04.09 Grenå Fest I VAND 2018

Udbrede kendskabet Grenå Havn og Marinaens
mange aktiviteter ved afholdelse af Grenaa Fest I
Vand, herunder handicaptoiletter

1200-1500
Alle

kr.

8.000

kr.

04.10 Nydansker Netværk Norddjurs

Hjælpe til at bedre integrationen mellem flygtninge,
indvandere og deres familier herunder udflugter til
seværdigheder i regionen, madaftner, materialer til
kolonihave, materialer til tøj bytte/reparation
værksted

30
Flygtninge og deres familier
samt danskere med interesse
for at bedre integrationen.

kr.

16.000

kr.

04.11 Røde Kors Allingåbro

Hjælpe familier med børn, der i deres dagligdag har 11 familier
store udfordringer herunder en tur til Dj Sommerland Forældre med særlige behov,
og en tur til jul til Gl Estrup
kontanthjælpsmodtagere,
familier der har en svær
dagligdag

kr.

8.500

kr.

8.500,00

04.12 Røde Kors Grenaa Integration

Støtte i hverdagen til flygtninge i Grenaa, herunder
opstart af aftaler, netværksmøder,
erfaringsudveksling for frivillige og deltagelse i
arrangementer

10-20
kr.
Tidligere flygtninge, der har
fået ophold i Norddjurs
Kommune, hvor disse behøver
en støtte i dagligdagen

5.000

kr.

5.000,00 Gives ikke til netværksmøder og
erfaringsudveksling

kr.

-

6.000,00 Gives til brugervenligt
handicaptoilet

10.000,00 Gives til udflugter

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

04.13 Røde Kors Rougsø afdeling

At bryde ensomheden herunder garn, strikke og
25
hæklepinde mv. samt stoffer, tråd, knapper, bændler, Kvinder mellem 10 og 85 år
elastik, hægter m.v.
med forskellige fysiske og
psykiske skavanker

04.14 Røde Kors, Rougsø Afdeling - Besøgstjenesten

Ønsket tilskud

Frivilligrådets
indstilling
kr.
3.000,00

Frivilligrådets
bemærkninger

kr.

8.000

Bryde ensomheden hos ældre, ensomme og/eller
handicappede herunder kørsel til besøgsvenner og
oplevelsestur med bus

kr.
15-20
Fortrinsvis ældre mennesker i
den tidligere Rougsø
Kommune

12.500

kr.

04.15 Varmestuestrik.dk

Indkøb af strømpegarn / socialt udsatte

kr.
50-100
Brugere af bl.a. krisesteder,
væresteder/varmestuer,
Reden, forsorgshjem og
natherberger, Cafe Grenaa og
Krisecenteret i Randers

5.000

kr.

3.000,00

04.16 Venneaftener

Integration og sprogtræning af flygtninge i Norddjurs 20-30
herunder kørsel, mad og andre udgifter
Flygtninge

kr.

10.000

kr.

04.17 Veteran Cafe Grenå

Fisketur med veteraner og deres familie herunder leje 12 - 16
kr.
af båd, annoncering og forplejning.
Veteraner med PTSD og deres
pårørende samt enkelte
velfungerende veteraner og
Buddy.

8.500

kr.

5.000,00 Der opfordres til samarbejde med
andre aktører, der har aktiviteter
for målgruppen
6.500,00 Gives til leje af MS Signe

04.18 Vivild Knækker Cancer

Foredrag med tidligere håndbold landsholdsspiller
Rikke Nielsen

04.19 Ørsted Kros Venner

Støtte socialt og frivilligt arbejde ifm "Kulturtorsdag"
herunder leje af lokaler, underholdning,
markedsføring og bus

04.20 Åstrup Idrætsforening

Give nydanskere netværk og motion i foreningslivet
herunder udgifter til kontingent

12.500,00 Der opfordres til en højere
egenbetaling

150-200
kr.
Alle der vil støtte Knæk
Cancer
450
kr.
Seniorer, ældre og ensomme
fra Ørsted, Vivild og Allingåbro
samt de frivillige hjælpere

12.500

16.500

kr.

16.500,00

nydanskere/flygtninge både
voksne og børn

kr.

16.000

kr.

5.000,00

kr.

243.953

kr.

-

kr. 101.600,00

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Ønsket tilskud
kr.

1.351.595

Frivilligrådets
indstilling
kr. 663.135,00

Frivilligrådets
bemærkninger

