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ANSØGNINGSSKEMA TIL §18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN
Navn på forening / 
organisation: Røde Kors – Hedensted afdeling - familieintegration
Kontaktperson:

Inga Larsen
Adresse:

Egernvej 15, 8722 Hedensted
Telefon:

45 - 22794043
Mailadresse:

Hedensted.vennerviservej@rodekors.dk
Foreningens CVR-nummer:
(Er nødvendigt for udbetaling)

33 02 71 09

Ansøgningsår:
2020

Hvilke(t) kriterier hører din ansøgning under (sæt gerne flere krydser):

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

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

Kort beskrivelse af den frivillige aktivitet der søges tilskud til:

Røde Kors familieintegration er en ny indsats i Hedensted Kommune, der er opstartet foråret 2019. 
Som aktivitetsleder for indsatsen dækker jeg hele kommunen, idet Røde Kors afdelingerne i 
Juelsminde og Tørring Uldum ikke rummer aktiviteten, og således har accepteret, at jeg varetager 
opgaven i Hedensted Kommune i et tæt samarbejde med kommunens integrationsafdeling.
Røde Kors’ centrale afdeling refunderer, for at få gang i aktiviteten i 2019 nødvendige udgifter til 
transport m.v., men fra 1.1.2020 skal Hedensted afdelingen selv afholde samtlige udgifter.

Indsatsen består i, at jeg som aktivitetsleder forsøger at rekruttere frivillige dansktalende, der vil være 
venner for flygtninge i lokalområderne, og gennem jævnlige møder, gode relationer og fælles 
interesser mellem flygtninge/familier og venner at være et positivt led i den gode integration.

De frivillige mødes til netværks-møder 3 – 4 gange årligt sammen med mig for at udveksle erfaringer,  
kende hinanden og om nødvendig få faglige input til arbejdet som frivillig.

Der satses på 1 – 2 årlige aktiviteter for flygtninge, deres børn og frivillige venner for at give fælles 
oplevelser og evt. udbygge netværk på tværs af alle parter.
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Hvor foregår den frivillige aktivitet:

Aktiviteten foregår efter aftaler mellem flygtningen og deres frivillige venner i deres respektive hjem, på 
ture i lokalområdet el. lign.
Jeg satser på at rekruttere de frivillige gennem annoncer, mund til mund m.v., og jeg besøger dem i eget 
hjem ved opstart, og deltager efterfølgende i matchbesøget med flygtning og repræsentant fra 
integrationsafdelingen.
Netværksmøder for de frivillige afholdes som udgangspunkt i frivillighedshuset i Hedensted.
Fælles aktiviteter holdes indenfor en rimelig radius af Hedensted og kan være Mads-by, Økolariet i Vejle 
el. lign.

Hvem er målgruppen:

Flygtninge bosat i Hedensted Kommune, der ønsker en frivillig ven.
Frivillige, der kan rumme og vil gøre en indsats for at hjælpe et menneske fra anden kultur/etnicitet. 

Hvori består det frivillige arbejde:

Gode relationer og støtte til at omsætte/ forstå den danske kultur herunder at tale dansk i forskellige 
sammenhænge. Evt. praktisk støtte til at være en del af det danske samfund.

Hvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten:

Det har været svært at rekruttere frivillige til opgaven. Pt er 5 familier i gang og der er 4 mere på bedding 
her i november måned 2019. Behovet er tilsyneladende 15 – 20 relationer jf. integrationsafdelingen.

Hvor mange brugere deltager i aktiviteten:

5 familier + deres respektive børn pt. 9 stk.

Evt. yderligere oplysninger:
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Budget (indtast tallene i tabellen herunder eller vedlæg budgettet som bilag):

Indtægts- og udgiftsposter Forventede 
udgifter

Forventede 
indtægter

Kørsel – besøg frivillige (kr. 1,98 pr. km) 2.300,00 kr. kr.
Frivillig – netværks-møder og servering  500,00 kr. kr.
Fælles aktivitet med frivillig/flygtninge – entre, bus el. lign.          2.500 kr. kr.
Administration 300,00 kr. kr.

kr. kr.
kr. kr.
kr. kr.

I alt 5.600 kr. kr.

Nuværende formue:

Indtast foreningens formue på ansøgningstidspunktet (indeståender i banken) 0kr.

Røde Kors – Hedensted Afdeling har flere forskellige aktiviteter med egne indtægter og udgifter, men ikke 
et budget til området familieintegration. 

Afdelingen har ikke egne vedtægter, men arbejder ud fra de etiske principper,  vedtægter og aftaler, der er 
godkendt gennem Røde Kors centralt og som gælder i hele landet. For eventuelle spørgsmål omkring 
lokalafdelingen henvises til formanden Ove Gundersen.

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

Sæt kryds x Støtte/tilskud kr.
Sæt kryds Underskudsgaranti kr.

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

Ja (sæt kryds) Nej (sæt kryds)

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt x
Er ikke relevant for foreningen, da den ikke har med børn og unge under 15 
år at gøre jf. ovenstående passus
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Hvis I tidligere har modtaget tilskud fra §18-puljen, vedlægges kopi af revideret regnskab for anvendelsen 
af det tidligere bevilgede tilskud samt årsrapport:

(Sæt kryds)

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

_______31.10.2019______________________________Inga Larsen_______________________________
              Dato       Underskrift

Ansøgningsskema og evt. bilag sendes pr. post eller mail til:

Hedensted Kommune – Kultur & Fritid
Att. Berit Schmidt Hansen
Tjørnevej 6
7171 Uldum

berit.schmidt.hansen@hedensted.dk 

mailto:berit.schmidt.hansen@hedensted.dk
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Oplysninger om Hedensted Kommunes behandling af dine data

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Du kan kontakte os her:

Hedensted Kommune
Kultur & Fritid
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Tlf. 79755102
kulturogfritid@hedensted.dk 

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens 
Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen dbr@hedensted.dk eller via Digital Post: 
www.hedensted.dk/borgerpost/dbr

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på 
området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke jf. bekendtgørelse af lov om social service, LBK 
nr. 102 af 29. januar 2018, §18.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at de indgår som en del af den ansøgning, som 
du har indsendt til §18-puljen på vegne af en social forening. 

Kategorier af personoplysninger

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

 Adresse
 Telefonnr.
 E-mail

Behandlingens varighed

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 
Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

mailto:kulturogfritid@hedensted.dk
mailto:dbr@hedensted.dk
http://www.hedensted.dk/borgerpost/dbr
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Registrering og videregivelse

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige 
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med 
kommunen.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

 Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
 Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)
 Ret til sletning (kun i særtilfælde)
 Ret til begrænsning af behandling
 Ret til indsigelse
 Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er 
færdigbehandlet. 

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om 
Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

http://www.datatilsynet.dk/

