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ANSØGNINGSSKEMA TIL §18-PUUEN OG INITIATIVPUUEN 

Kontaktoplysninger på ansøger 

Navn på forening/organisation: 

BROEN Hedensted 

Kontaktperson: 

Karin Iversen 

Adresse: 

Merkurvej 7, 8723 Løsning 

Telefon: 

40474890 

Mailadresse: 

kariniversen@outlook.dk 

Foreningens CVR-nr. (er nødvendig ift. udbetaling): 

37364274 

Ansøgningsår: 

2021 

Hvilken pulje søges der om tilskud fra? 

Den store §18-pulje som søges i november hvert år: X 

Initiativpuljen som søges året rundt: 
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Ansøgning 

Hvilke(t) kriterier hører din ansøgning under (markér et eller flere kriterier): 

1) Aktiviteten som et fælles projekt blandt flere foreninger eller organisationer 
2) Aktiviteten styrker de sociale netværk og fællesskaber indenfor målgruppen 
3) Aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte. Aktiviteten henvender sig til eller 

inddrager borgere i kommunen 
4) Aktivitetens menneskelige værdier prioriteres højest. (Før materielle goder) 
5) Aktiviteten styrker, motiverer og udvikler den frivillige indsats 

Kort beskrivelse af den frivillige aktivitet der søges tilskud til: 

Broen arbejder for at hjælpe udsatte børn og unge i gang med en fritidsaktivitet. En fritidsaktivitet giver 
børnene frirum, succesoplevelser og et styrket netværk, og kan gøre en stor forskel i forhold til at bryde en 

negativ social arv. I mange socialt udsatte familier er økonomien så presset, at der ikke er råd til 

kontingenter og udstyr. Det hjælper BROEN med. 

BROEN samarbejder med kommunale fagpersoner om opsporing af børnene. Det kan dreje sig om lærere, 

pædagoger, familierådgivere og sundhedsplejersker. Også Idrætsforeningerne er vigtige 
samarbejdspartnere i forhold til at opdage børn, der har svært ved at betale. 

BROEN arbejder med fundraising hos det lokale erhvervslig, hvilket bidrager til en bred forankring og et 

lokalt engagement, og er med til at sikre, at mange forskellige aktører tager et samfundsmæssigt ansvar. 

Hvor foregår den frivillige aktivitet: 

Barnets fritidsaktivitet foregår i den forening, som barnet vælger - afhængig af interesse, geografi mm. 

BROEN Hedensted har et netværk af lokale kontaktpersoner i hele kommunen, som hjælper børnene i gang 
og taget evt. på indkøb med dem i én af de tre lokale sportsbutikker, som vi har aftale med. Den frivillige 

kontaktperson bevarer i de fleste tilfælde kontakten med barnet/familien og følger op på, om det går godt, 
og hvornår det næste kontingent skal betales. Dette er vigtigt i forhold til at fastholde barnet i aktiviteten. 

Hvem er målgruppen: 

Målgruppen er børn og unge i alderen 6-17 år, som er bosiddende i Hedensted Kommune, og hvor 
forældrene ikke har økonomisk råderum til at betale for fritidsaktiviteter og udstyr. Samarbejdet med de 

kommunale fagpersoner sikrer, at de rette børn tildeles hjælp. 

Hvori består det frivillige arbejde: 

BROENs frivillige kontaktpersoner i lokalområderne løfter den primære pædagogiske opgave med at hjælpe 
udsatte børn ud i fritidslivet. Guider, støtter og motiverer barnet og familien. Tager som nævnt med ud og 

køber nødvendigt udstyr og kan tage med til aktiviteten første gang. 
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Udoverden direkte vejledning af børn og familier varetager de frivillige andre opgaver, fx: 

• Samarbejder med fagpersoner i den offentlige forvaltning 
• Behandling af ansøgninger om hjælp 
• Registrering af børn og unges aktivitet i Conventus 
e Fundraising hos det lokale erhvervsliv, lokale fonde og foreninger 
e Deltagelse i forskellige events, primært med henblik på fundraising. 

Hvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten: 

BROEN Hedensted har 12 frivillige. Bestyrelsen består af 5 personer, og de resterende er kontaktpersoner 
ude i lokalområderne. Vi vil også i 2021 arbejde på at få et netværk af kontaktpersoner i 

idrætsforeningerne. Disse frivillige vil få en løsere tilknytning til BROEN Hedensted, men gennem deres 

tætte kontakt til klubberne vil de medvirke til at sikre, at vi sammen løfter opgaven endnu bedre. 

Hvor mange brugere deltager i aktiviteten: 

I 2020 har vi til dato hjulpet 109 børn - et fald, som må tilskrives nedlukningen grundet Covid 19 og 
aflysninger af fodboldskoler, lejre mv. hen over sommeren. Vi har hjulpet færre af anden etnisk herkomst, 

dels fordi vi modtager færre flygtninge, og dels fordi flere er blevet selvforsørgende. 

Vi har atter haft tilgang til en særskilt feriepulje via BROEN Danmark 

Vi fortsætter det gode samarbejde med Egmontfonden, Efterskoleforeningen og BROEN Danmark om 

stipendier, så unge kan komme på efterskole. 

Broen Hedensted vil gerne støtte op om at fastholde unge flygtningen over 17 år i deres fritidsaktivitet, da 
gode kammerater og voksne rollemodeller er et vigtigt led i forståelsen af dansk kultur og dermed i 

integrationen af den unge.. 

Evt. yderligere oplysninger: 
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Økonomi 

Indtast alle udgifter og eventuelle indtægter herunder eller vedlæg budgettet som bilag: 

Udgift indtægt 

® Fundraising, lokale fonde, Lions, Y's Mens og virksomheder 
• Medlemskontingenter 
• Mødeudgifter 
• PR,foldere, bannere m.v. 
• Fritidskontingenter (150 børn a' 800kr.) 
• Udstyr (udgør ca. 30% oven i kontingentet) 
• Fastholdelse af unge flygtninge over 17 år (10 a' 800kr.) 
• Udstyr til unge flygtninge 
• Ferieaktiviteter 
• Efterskolestipendier 
• I alt 

60.000kr. 40.000kr. 
40.000kr. 40.000kr. 

272.400kr. 112.000kr. 

4.000kr. 
2.000kr. 

120.000kr. 
36.000kr. 

8.000Kr. 
2.400kr. 

30.000kr. 
2.000kr. 

Indtast foreningens formue på ansøgningstidspunktet (indeståender i banken): 

101.102kr. 

Hvis I har en større formue stående på kontoen, bedes I her begrunde, hvorfor I har så mange midler 
stående. Sparer I fx op til noget bestemt eller afventer I en regning, som er på vej? 

Covid 19 har betydet, at fodboldskoler, sportslejre/stævner og spejderlejre ikke har været afholdt hen over 
sommeren. Det har betydet færre udbetalinger. Vi forventer større behov for støtte til børns 

fritidsaktiviteter som konsekvens af nedlukningen og dårligere økonomi blandt berørte familier. 

Hvilken type støtte ansøges der om og hvilket beløb (anfør kun beløb ét sted): 

• Støtte/tilskud i kr.: 80.000kr. 
• Underskudsgaranti i kr.: 

Hvis I tidligere har modtaget tilskud fra §18-puljen, vedlægges kopi af revideret regnskab for anvendelsen 
af det tidligere bevilgede tilskud samt årsrapport: 

• Revideret regnskab er vedlagt 
• Revideret regnskab foreligger ikke endnu, men fremsendes senere 
• Årsrapport er vedlagt 
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Børneattester 

Når en organisation, forening eller anden frivillig aktør modtager støtte efter servicelovens § 18, er der krav 
om at indhente børneattester fra frivillige og ansatte, når de i forbindelse med den frivillige indsats eller 
arbejde: 

• vil få direkte kontakt med børn under 15 år, eller 
• færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med 

dem 

Angiv herunder om reglerne omkring børneattester er overholdt: 
• Ja, reglerne er overholdt 
• Det er ikke relevant, da vores forening ikke har med børn og unge under 15 år at gøre jf. 

ovenstående passus 
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Underskrift og indsendelse af ansøgning 

15.11.2020 
Dato 

Karin Iversen 
Underskrift 

Ansøgningsskema og evt. bilag kan sendes på følgende måder: 

Sendes med almindelig post til: 
Hedensted Kommune - Kultur & Fritid 

Att. Berit Schmidt Hansen 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

Afleveres i postkassen uden for et af kommunens tre rådhuse i Hedensted, Juelsminde og Uldum. På 
konvolutten skrives: 
Hedensted Kommune - Kultur & Fritid 

Att. Berit Schmidt Hansen 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

Sendes som scannet dokument til: 
Berit Schmidt Hansen på mail berit.schmidt. hansen(5)hedensted.dk. 

Sendes som Digital Post: 
Her kan du læse, hvordan du sender via Digital Post https://www.hedensted.dk/om-

kommunen/kontakt/digitai-post/send-digital-post-virksomheder. Du skal logge ind med foreningens 

Nemld. 

Frivilligt socialt arbejde i Hedensted Kommune side 6 


