Undervisning & Kultur
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde

Tlf: 79755000
Fax: 79755040
E-mail: sikkerpost@hedensted.dk
Web: www.hedensted.dk
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Sendes til

Undervisning & Kultur
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde

Ansøgningsskema til
Udviklingspuljen

Ansøgningens titel

Ansøger
Forening

LOF Trekanten
Kontaktperson

Merete Højgaard
Adresse

Vigen 15 7080 Børkop
Telefonnummer

E-mail

30713701

trekanten@lof.dk

Hvilket kriterium hører din ansøgning under
1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer
| gode tidsvarende muligheder for børn og unge.
2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og
| arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen.
3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-

Ti mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.
Børneattester
Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt

|7] Ja

|

| Nej

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan
Maskinerne skal benyttes til opsøgende it-undervisning på små hold for
it-fremmede ældre borgere, jf. baggrund for ansøgningen herunder. Vi vil
tilbyde undervisning i de små byer på landet, hvor vi vil tilbyde
it-undervisning i borgernes eget hjem - og/eller i lokaler der kan lånes i
lokalsamfundet. Mange ældre it-fremmede har vanskeligt ved at bevæge sig eller
er mindre mobile. Skolernes it-lokaler er ofte optaget - og i dagtimerne er der
naturligt nok, ikke mulighed for lokaler - hvorfor et undervisnings-tilbud så
tæt på brugerne som muligt er at foretrække. Indhold i undervisningen kan fx
være: Gennemgang af borger.dk, NemID, skat.dk og sundhed.dk. Samtidig er
tanken, at borgeren kan låne Pc'eren i undervisningsperioden, så han/hun kan
øve sig imellem undervisningsgangene.
Vi har haft kontakt til nogle Landboforeningers Seniorklubber omkring et evt.
samarbejde, hvilket har været meget positivt, og der tages kontakt igen efter
sommerferien.
Baggrund for ansøgningen
For borgerne vil det frem mod 2015 blive obligatorisk at bruge digitale
løsninger i deres skriftlige kommunikation med offentlige myndigheder.
Papirblanketter og formularer skal udfases sådan, at alle borgerne betjener sig
selv på nettet, og alle borgere skal have en digital postkasse, hvor de fra
2014 kan modtage alle breve fra offentlige myndigheder.
Hedensted Kommune giver mulighed for at søge midler fra Udviklingspuljen, hvor
kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, kan berige kommunens borger
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Budget
Indtægter

Udgifter

Kr.

Kr.
10 Pc^er

25.990,00

1 Ipad

4.699,00

10 stk opstart

7.000,00

1 stk Route

1.500,00

Kr.
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Indtægter i alt

Udgifter i alt

Kr.
39.189,00

| Ansøgt beløb

Kr.
| Underskudsgaranti

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet

f/|

Nej

|

| Ja

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr, brev til:
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde

Dato

Underskrift

Merete Højgaard
250714
FO 907_766 (03/2012)
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Udviklingspuljen
Hedensted Kommune

Andkær Vig d. 25.07.14

Ansøgning til Udviklingspuljen
Ansøgning
LOF Trekanten ansøger herved Udviklingspuljen om 39.189,- til indkøb af:
•

10 stk. PCer a kr. 2.599,- (Packard Bell Easy)

kr. 25.990,-

•

1stk. Ipad - 16gb med sim kort

kr. 4.699,-

•

10 stk. opstart a kr. 700,-

kr. 7.000,-

•

1 router å ca. 1.500 kr.

kr. 1.500,-

I alt

kr. 39.189,-

Priserne er indhentet hos en lokal it-leverandør og gælder for køreklare maskiner med
programmer.
Maskinerne skal benyttes til opsøgende it-undervisning på små hold for it-fremmede ældre
borgere, jf. baggrund for ansøgningen herunder. Vi vil tilbyde undervisning i de små byer på landet,
hvor vi vil tilbyde it-undervisning i borgernes eget hjem - og/eller i lokaler der kan lånes i
lokalsamfundet. Mange ældre it-fremmede har vanskeligt ved at bevæge sig eller er mindre
mobile. Skolernes it-lokaler er ofte optaget - og i dagtimerne er der naturligt nok, ikke mulighed for
lokaler - hvorfor et undervisnings-tilbud så tæt på brugerne som muligt er at foretrække. Indhold i
undervisningen kan fx være: Gennemgang af borger.dk, NemID, skat.dk og sundhed.dk. Samtidig
er tanken, at borgeren kan låne Pc'eren i undervisningsperioden, så han7hun kan øve sig imellem
undervisningsgangene
Vi har haft kontakt til nogle Landboforeningers Seniorklubber omkring et evt. samarbejde, hvilket
har været meget positivt, og der tages kontakt igen efter sommerferien.
Baggrund for ansøgningen
For borgerne vil det frem mod 2015 blive obligatorisk at bruge digitale løsninger i deres skriftlige
kommunikation med offentlige myndigheder. Papirblanketter og formularer skal udfases sådan, at
alle borgerne betjener sig selv på nettet, og alle borgere skal have en digital postkasse, hvor de fra
2014 kan modtage alle breve fra offentlige myndigheder.

Samtidig bliver bankerne mere og mere digitale med nedlæggelse af filialer og indførelsen af nye
standarder for, hvordan banken møder sine kunder.
Mere end en halv million borgere har aldrig været på internettet; heraf er ca. 75 % over 65 år. Det
er vigtigt at sikre alle borgere en værdig og lige behandling og undgå social eksklusion.
Formålet med midler fra Udvikilinqspulien.
Hedensted Kommune giver mulighed for at søge midler fra Udviklingspuljen, hvor kulturelle,
kreative og nytænkende initiativer, kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og
arrangementer.
LOF's ansøgning ligger således i klar forlængelse af kommunens tankegang.

Med venlig hilsen
Merete Højgaard
Skoleleder, LOF Trekanten

Kontakt 30 7137 01/ trekanten(5)lof.dk

