Nr.

Forening

Kategori 1 - Sundhed og Sygdom
1.01 Astma-Allergi Foreningen

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Formue

Formuen er øremærket til

Ønsket tilskud

Luftballonen Sommercamp 2020

2 sårbare og syge børn og unge
ml. 9 - 17 år med astma, allergi
eller eksem.

kr. 115.474 Disse er øremærket til camp kr.
2020 (indkomne fonde - og
paragraf 18 midler til at
anvendes til 2020).

Frivilligrådets
Voksen- og
bemærkninger plejeudvalgets
beslutning 5.
maj 2020
6.000

Afslag

1.02

Bassin-Grenaa, Gigtforeningen

Udflugt med kulturel oplevelse for vores
medlemmer

45 ældre svagelige og gigtramte
personer

kr. 55.000 Øremærket til nye
redskaber,
instruktøruddannelse samt
livredderkursus.

kr.

15.000

Afslag

1.03

CP Danmark Kreds Nordøstjylland

Primært familieweekend på Fericecenter Slette
Strand

40 medlemmer med svære
fysiske- og psykiske handicaps
med diagnosen cerebral parese
(spastiker).

kr. 40.000

kr.

10.000

Afslag

1.04

Dansk Folkehjælp Djurs Randers
Afdeling

Skabe netværk og give gode oplevelser for
udsatte børnefamilier

80-100 familier med
hjemmeboende børn, hvor
forældre og evt. også børn har
færre ressourcer end flertallet

Nej

kr.

33.000

Afslag

1.05

Dansk Handicap Forbund, Grenå afd.

Til at dække en del af underskuddet som vi har på Ca. 400, vores medlemmer som
de arrangementer vi laver for vores medlemmer. alle er ældre og handicappede.
Formålet er at give vores medlemmer gode
oplevelse i hverdagen. En løvspringstur, hvor vi
kører med liftbus rundt på Djursland og Mols og
en sommerudflugt.

kr. 65.000 Til udgifter - løvspringsturen kr.
d. 14.5.20, anslået underskud
6.500,- kr.Sommerudflugten
d. 13.6.20, anslået underskud
13.500,- kr.Underholdning til
øvrige arrangementer
12.000,- kr.Buskørsel til
arrangementer i Posthaven
og andre 14.000,- kr.

22.000

kr.

11.000

1.06

Djurs Handi

Tilmelding og kontigent til parasport Danmark og 18 handicappede unge
nye fodbolde

kr. 60.000 fra fonde - dette er til kørsel
med bus til stævner rundt i
landet og træningsweekend

kr.

9.600

kr.

2.500

1.07

Kræftens Bekæmpelse Norddjurs

Aftencafe - sidste torsdag i hver måned - ca 8
gange

Kræftramte og deres pårørende
(20-80 personer hver gang)

kr. 15.732 Det er inclusive de 7.600 der kr.
er øremærket aftencafeen.

7.000

kr.

7.000

1.08

Norddjurs Lydavis

Udgivelse af ugentlig lydavis på CD

60 borgere i Norddjurs Kommune, Nej
der på grund af syns- læse- eller
andet handicap ikke er i stand til
selv at læse lokale nyheder

20.000

kr.

20.000

Driftskonto til løbende
udgifter fra januar til maj.

kr.

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Formue

1.09

Parkinsonforeningen Klub Djursland

Motion og stemmetræning for
Parkinsonforeningens medlemmer på Djursland

100 medlemmer af
Parkinsonforeningen Klub
Djursland med flere

Nej

kr.

10.400

1.10

PTU (Polioforeningen &
Ulykkespatientforeningen)

Forbedre vilkårene for bevægelseshandicappede,
og støtte gennem kurser, oplysende
arrangementer og rådgivning til personer med
alvorlige skader som følge af en ulykke eller
sygdom.

5-10 personer med
funktionsnedsættelser
(handicappede) som følge
sygdom og ulykke.

kr. 22.000

kr.

2.000

Afslag

1.11

Scleroseforeningen

Oplysning om det gode liv, og hvordan vi kan
50 fra Norddjurs Kommune og 20 Nej
forfølge det under de omstændigheder og vilkår, fra øvrige kommuner
der er.

kr.

5.000

Ansøgning
trukket tilbage

1.12

Tirsdagsklubben for blinde og
svagtseende

At modvirke isolation og ensomhed blandt blinde 15-20 blinde og svagtseende i
og svagtseende, samt at at informere om tiltag
Norddjurs
der kan lette hverdagen.

kr.

2.000

kr.

2.000

kr.

142.000

kr.

52.900

Nej

Formuen er øremærket til

Ønsket tilskud
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kr.

10.400

Nr.

Forening

Kategori 2 - Ældre
2.01 Aktivitetsudvalget, Træningcenter
Auning

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Formue

Støtte det frivillig arbejde, herunder busture og
musikunderholdning

40-70 brorgere der har deres
gang i træningscenter Auning,
under serviceloven.Alle
pensionister kan deltage.

kr.

Formuen er øremærket til

Ønsket tilskud

Frivilligrådets
Voksen- og
bemærkninger plejeudvalgets
beslutning 5.
maj 2020

6.960 dele af pengene er
kr.
øremærket til at betale
maden for de frivillige ved de
arrengementer de afholder.

6.000

kr.

3.500

kr.

15.000

kr.

8.000

22.200

kr.

11.000

2.02

Anholt spise- og samværsklub

Onsdagsspisning og samvær i vinterhalvåret,
25 førtids- og alderspensionister
herunder midler til leje af Anholt forsamlingshus, på Anholt
samt eludgift

Nej

2.03

Bønnerup Strand Seniorklub

Skabe oplevelser for ensomme seniorer og
derigennem bidrage til at styrke det sociale
samvær og udvikle deres livskvalitet,
livsudfoldelse, livsglæde og det gode sunde liv.

30-35 medlemmer på almindelige kr.
klubeftermiddage samt 80 til 100
medlemmer til større
arrangementer. Hvis vi får midler
til at gøre os mere synlige.

6.500

kr.

2.04

Doktorgården

Være behjælpelig med at få vore ældre ud af
deres lejlighd, at skabe fællesskab, og socialt
samvær.

20-40 ældre

kr.

2.237

vi søger til vore
busture og hvad vi
evt. kan arrangere i
årets løb.

kr.

3.500

2.05

Fjellerup /Glesborg Pensionistforening Til at aktivere ældre - til underholdning og
busture

Ca. 50 borgere i alderen 60 +

kr. 12.500

kr.

kr.

3.500

2.06

Fortæl for livet

Iværksættelse af gruppeforløb "Fortæl for livet"

50 udsatte ældre, ensomhed
efter ægtefælles dødsfald eller
anden tab af identitet

Nej

kr.

kr.

5.500

2.07

Frivillige på Violskrænten &
Grønnegården

Musikalsk eftermiddag

50-60 folkepensionister

Nej

kr.

5.000

kr.

5.000

2.08

Fuglsanggårdens venneforening

Oplevelser og livkvalitet for beboere og
lokalområdets pensionister, herunder bustur

30-50 plejehjemsbeboere,
handicappede og pensionister i
lokalområdet.

Ja

kr.

10.000

kr.

5.500

2.09

Interessegruppen Bønnerup Strand

Oplevelser og hyggeligt samvær for ældre i
Bønnerup Strand og omegn.

80-100 ældre mennesker

kr.

kr.

10.000

kr.

4.500

2.10

Lyngby - Trustrup Pensionistforening

Til underholdning ( honorar ) og bespisning på
Fur Færgkro

Til underholdning en ca. 35
personer og udflugter en 40 -50
personer

Ca. 47.000
kr.

kr.

10.000

kr.

3.000

7.000 Øremærket

5.000

10.000 Ikke til betaling
af kursus

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Formue

2.11

Møllebo-Elmebo Auning

Forsøde og underholde beboerne

25 Beboere på Møllebo og
Elmebo

Nej

kr.

2.000

kr.

2.000

2.12

Nørager Ældreklub

betaling af husleje til nørager forsamlingshus

12-18 pensionister og
efterlønnere

Nej

kr.

5.000

kr.

4.500

2.13

Posthavens Venneforening

Aktiviteter -Trivsler og Hygge i Posthaven,
herunder underholdning, foredrag, udflugter,
sangaftener og bingospil

30-40 Beboerne i Posthaven og
hele Grenå by

kr. 60.430

kr.

5.000

kr.

3.000

2.14

Sognegårdens Ældreklub Ørum Djurs

Arrangementer for ældre, herunder banko,
foredrag, høstfest mv.

25-35 ældre i Ørum

kr. 12.000 Til arrangementer

kr.

3.000

kr.

3.000

2.15

Tirsdagsklubben i Fjellerup

At skabe et socialt netværk for ældre i Fjellerup
og omegn gennem ugentlige sociale
arrangementer

80-90 pensionister

kr. 21.000

kr.

6.000

kr.

6.000

2.16

Venneforeningen i Digterparken

Underholdning med Bo Young den 17. maj 2020
for beboerne

50 beboere og pårørende på
Digterparken

kr. 93.722

kr.

5.250

kr.

3.000

2.17

Ældre Sagen i Rougsø-Sønderhald

At forbedre livskvaliteten for svage og ensomme 500-600 ældre mennesker
ældre, styrke sundheden for de mere
velfungerende ved at tilbyde motion, at gøre en
indsats for demente og disses pårørende

kr. 38.848

kr.

17.000

kr.

11.000

2.18

Ældresagen i Grenaa

Tryghedsopkald, Besøgsvenner (ugentlig besøg), 1000 ensomme svage
Foredrag og sangcafe, IT-hjælp i eget hjem, Drift, hjemmeboende ældre, som
herunder porto kontorartikler mv.
mangler kontakt samt ældre
mobile borgere, som deltager i
arrangementer og herved
"kommer ud af busken" og får
kontakt med andre.

kr. 75.000 Driftsmidler

kr.

20.000

kr.

11.000

2.19

Ældresagen Nørre Djurs

Refusion af transport til frivillige og foredrag for
ældre.

Nej

kr.

28.000

kr.

11.000

kr.

141.250

kr.

107.500

2-300 Ældre beboere på
Plejecenter GlesborgÆldre ensomme - personer i private
boliger

Formuen er øremærket til

Indestående i bank er
forbeholdt driften af
foreningen.

Ønsket tilskud
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Nr.

Forening

Kategori 3 - Børn og Unge
3.01 Børns Vilkår

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Formue

Formuen er øremærket til

Rådgivning af socialt udsatte børn og unge i
Norddjurs Kommune

420 udsatte børn og unge i
Norddjurs

14.0 mio.
på
balancedage
n

Foreningens formue er
kr.
tilsidesat med et ønske om,
at vi til enhver tid skal være i
stand til at betale lønninger,
husleje m.m. i minimum et
halvt år, hvor der ikke
kommer bidrag eller støtte.

20.000

Afslag

kr.

35.000

Afslag

1.500 som skal dække evt
kr.
underskud til de enkelte
arrangementer. De unge
betaler 100-150 kr afhængig
af arrangementet, fra gang til
gang for de fester de
deltager i.

10.000

Ansøgning
trukket tilbage

2.150 Anvendes til
foreningsmaterialer, som
anvendes til administration,
plakater, foldere mv.

kr.

10.000

kr.

8.000

28 brugere - unge mellem 18-50+ kr. 29.300 12.900,-kr. er sat af til
bestemte aktiviteter frem til
med særlige behov i form af
31/5 2020 (PUF midlerne)
boglige, funktions-indlærings
vanskeligheder, fysiske handicaps.

kr.

13.400

kr.

11.000

kr.

88.400

kr.

19.000

3.02

FitforKids

Børnevægttabsprogram med interventioner, der 100 svært overvægtige og
sigter på at ændre vaner og tænkemåder i
inaktive børn mellem 7-15 år og
familien.
deres familier i Norddjurs
kommune.

3.03

Grenaa disco

Danseworkshop med Sigmund fra X-faktor.
Sigmund tilbyder danseworkshop med sjov og leg
på brugernes niveau samt selfier, hygge og
spørgsmål

3.04

Ungdommens Røde Kors Norddjurs

Indkøb af materialer til aktiviteter for socialt
45 - 60 ensomme socialt og
udsatte unge samt opstart af nye aktiviteter med psykisk udsatte unge, der har
fokus på magic card og brætspil
svært ved relationer

3.05

Unge For Ligeværd Grenaa

Begrænse ensomhed, skabe et meningsfuldt liv
og nye venskaber med ligestillede. tage de unge
med på en forlænget weekend i fælleshus.

Nej

25-35 Borgere med nedsat
kr.
fysisk/psykisk funktionsevneog
med generelle/specifikke
indlæringsevner som er i risiko for
ensomhed og et sårbart netværk

kr.

Ønsket tilskud

Frivilligrådets
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bemærkninger plejeudvalgets
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maj 2020

Nr.

Forening

Kategori 4 - Andet
4.01 Cafe Grenå

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Formue

Formuen er øremærket til

Ønsket tilskud

Frivilligrådets
Voksen- og
bemærkninger plejeudvalgets
beslutning 5.
maj 2020

Fællesskabende hyggetur

En fællesskabende weekend for
at møde hinanden i andre
omgivelser og derved styrke
sammenholdet i frivilliggruppen.

Nej

kr.

6.200

At min veninde får fornøjelsen at kunne hjælpe
sin datter
Velgørenhed

En flygtningefamilie

Nej

kr.

20.000

Alle der ønsker at strikke til
velgørende formål er velkomne

Nej

kr.

5.000

kr.

3.000

kr.

2.000

kr.

2.000

kr.

10.000

kr.

7.000

kr.

6.200

4.02

Dorthe Kristensen

4.03

Fjellerups Seje Sild

4.04

Kvisten - terapi til ofre for seksuelle
overgreb

4 Voksne der har været udsat for Nej
Online annoncering for at synliggøre Kvistens
tilbud over for målgruppen i Norddjurs kommune seksuelle overgreb i barndommen
samt være med til at understøtte rekrutteringen
af nye frivillige behandlere.

4.05

Nydansker Netværk Norddjurs

Integration af flygtninge, herunder midler til
sammenkomster og udflugter og lidt til
administration og undervisningsmaterialer

4.06

Røde Kors Grenaa, Familienetværket
og Frivillige familievenner

Støtte sårbare og økonomisk trængte
35 økonomisk og socialt trængte
børnefamilier, herunder transport til og fra Djurs
Sommerland

Nej

kr.

3.000

kr.

3.000

4.07

Røde Kors Rougsø

Fællesskab med andre familier

5 sårbare familier der i deres
hverdag ikke har midler til meget
andet end mad.

Nej

kr.

5.500

kr.

4.500

4.08

Røde Kors Rougsø afdeling

At bryde ensomheden

25 ældre damer mellem 70 - 85 år Nej

kr.

8.000

kr.

5.500

4.09

Røde Kors Rougsø, Besøgstjenesten

At bryde ensomheden hos ældre, ensomme
og/eller handicappede, herunder kørsel til
besøgsvenner og sociale arrangementer

15-20 Fortrinsvis ældre
mennesker

Nej

kr.

10.000

kr.

9.000

4.10

SAND Østjylland

Oplysning om hvordan vi får hjemløsetallet ned i Alle politikkere som er til
kommunerne i Danmark.
Folkemødet på Bornholm.

Nej

kr.

17.568

Afslag

100-125 flygtninge og
familiesammenførte i Norddjurs
Kommune

kr.

8.299 Bruges til en udflugt i marts
eller begyndelsen af april

Afslag

Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Formue

4.11

Varmestuestrik.dk

Indkøb af strømpegarn til strik til de socialt
udsatte og hjemløse.

Nej
50-100 - krisesteder for både
mænd, kvinder og børn,
væresteder og varmestuer,
Reden, forsorgshjem,
natherberger, misbrugscentre og
safe-houses.I Norddjurs
Kommune modtager p.t. Cafe
Grenaa. Desuden modtager
Randers Krisecenter, Regionspsykiatrien/Reg. Midt i Randers,
Kafe Kolind, Perron 4 og
Hjørnestenen i Randers. Her
kommer formentlig også borgere
fra Norddjurs Kommune.

kr.

5.000

kr.

3.500

4.12

Veterancafe Djursland

Fisketur med veteraner og deres familie

14-16 veteraner med familier

kr.

6.500

kr.

4.500

kr.
kr.

98.768
470.418

kr.
kr.

48.200
227.600

Nej

Formuen er øremærket til

Ønsket tilskud
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