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ANSØGNINGSSKEMA TIL §18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN 
Navn på forening / organisation:  

Astma-Allergi Foreningen 
Kontaktperson:  

Ine Møller Hansen 
Adresse:  

Fædresmindevej 4, 5250 Odense SV 
Telefon:  

40633552 
Mailadresse:  

kontakt@astma-fyn.dk 
Foreningens CVR-nummer: 
(Er nødvendigt for udbetaling) 

17775901 

Ansøgningsår:  
2020 

 

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

 1. Aktiviteten som et fælles projekt blandt flere foreninger eller organisationer 
 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 
 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: 

Der søges til projekt Luftballonen Sommercamp 2020 – for børn og unge ml. 9 – 17 år med 
astma, allergi eller eksem. Formålet ved Luftballonen Sommercamp er at støtte, rådgive og 
skabe gode sociale netværk for sårbare og kronisk syge børn og unge.  
 
Luftballonen tilbyder et samlet træningstilbud, i form af en 9 dages camp, kombineret med faglig 
indlæring og selvhjælp, der ikke ses andre steder i landet. Luftballonen klæder deltagerne på til 
bedre at kunne tackle deres kroniske sygdomme på egen hånd, hvilket opnås via undervisning i 
astma og allergi samt vejrtrækning, hjælp til selvhjælp og støtte i trygge omgivelser, via sociale – 
og sundhedsfremmende aktiviteter.  
 
Deltagerne tager deres nye viden med hjem og vi kalder dem vores små "Luftballon-
ambassadører". De hjælper kammeraterne til fodbold i lokalområdet med at huske deres 
astmamedicin, viser dem vejrtrækningsøvelser og får måske nabodrengen, der også har astma, 
med til træning en dag. På den måde spredes den nytilkomne viden i deltagernes 
hjemkommune, i børnenes øjenhøjde. Deltagerne opnår typisk et forbedret velvære i form af 
bedre selvtillid, større motivation, bedre kondition og mere lyst til at dyrke motion trods deres 
kroniske sygdom. Som det vigtigste lærer deltagerne at få bedre kontrol over og tryghed ved 
deres sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til egen medicinering i en 
afslappet ungdommelig udendørs atmosfære. De går fra usikkerhed til at beherske deres kronisk 
sygdom og de bliver derfor ambassadører for børn og andre med samme sygdom. 
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Retningslinjerne samt indhold for campen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for samme 
målgruppe. Campen er det eneste tilbud i Danmark, der kombinerer undervisning med fysisk 
udfoldelse. 

 

Hvor foregår den frivillige aktivitet: 

På Glamsbjerg Fri – og Efterskole, Krengerupvej 50, 5620 Glamsbjerg.  
 

Hvem er målgruppen: 

Sårbare og syge børn og unge ml. 9 - 17 år med astma, allergi eller eksem. Deltagerne kommer 
fra hele landet, men vi vil gerne gøre en særlig indsats for at opnå deltagere og frivillige fra 
Hedensted Kommune. Projektet fungerer kun fordi op mod 30-35 frivillige har lyst til at gøre en 
forskel for denne målgruppe hver sommer i 9 dage, hvor de i døgndrift er deltagernes støtte til 
det sociale, det sportslige, til undervisningen og alt andet. 
 
Ofte er deltagerne syge børn og unge, der ikke har lært at tage ansvar for deres kroniske 
sygdom eller ikke har fået den korrekte behandling, hvilket gør at de er fejlbehandlet. De 
kommer måske fra et hjem, der ikke har ressourcer til at varetage behandlingen korrekt.  
Hver 10. skolebarn har astma og mange har en forkert opfattelse af, hvordan man lever med 
astma, allergi eller eksem og derved med mange afsavn til følge, som fx. udelukkelse af sport og 
fællesskab i idrætslivet. Mange tager ikke astma alvorligt nok, selvom det for nogle er meget 
indgribende med hospitalsindlæggelser, stillesiddende hverdag og isolation. Det kan betyde en 
øget risiko for livsstilssygdomme, ligesom det kan føre til ensomhed og mobning. Ca. 1/3 af 
vores deltagere oplever en følelse af at være udenfor fællesskabet eller mobning, fordi de ikke 
kan være med sammen med ligesindede, fordi de isolerer sig eller fordi de ser anderledes ud. 
Mange synes også, at det er flovt at skulle tage sin astmamedicin foran de andre og undlader 
derfor. Det er svært at være ung og syg og det mærker vi på deres selvværd. Dette arbejder vi 
intensivt med, og blot det at være et sted med ligesindende på egen alder, gør en kæmpe 
forskel idet de føler sig mødt, forstået og ”okay som de er”. Luftballonen er det frirum, de ikke 
har derhjemme. 

 

Hvori består det frivillige arbejde: 

Luftballonen med de omkring 60 deltagere bliver hovedsageligt drevet af frivillig arbejdskraft, i 
form af 30-35 dedikerede frivillige. Alle aktiviteter undervejs i Luftballonen, bortset fra 
undervisningen ved de professionelle, planlægges og udføres af frivillig arbejdskraft.  
 
De frivillige deltager inden campen i en uddannelsesweekend, hvor fagpersoner er tilstede og 
underviser i almen viden i astma, allergi og eksem. Desuden undervises der i konflikthåndtering 
og der tages udgangspunkt i forskellige cases. De frivillige lærer hinanden at kende via 
teambuilding og bliver klædt på til at møde deltagerne. Weekenden er ca. 6 uger før lejren.  
 
De frivillige er til rådighed alle døgnets 24 timer under hele Luftballonens varighed. De fordeles 
ud på forskellige lejre, får ansvar for aktiviteter, tidsplaner, fremmøde til undervisningen, 
registrering ved medicin, siger godnat og godmorgen til deltagerne, følger dem til spisesalen og 
holder i hånden når det er nødvendigt. De frivillige er en kombination af nye ledere, erfarne 
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ledere samt tidligere deltagere, der bidrager til den læringsoptimale ungdommelige stemning og 
er den afgørende faktor for Luftballonens helt særlige ånd.  
 
Uden de mange frivillige ville projektet ikke kunne gennemføres, og det er igennem det frivillige 
arbejde at de faglige og sociale mål kan nås, og dermed også indirekte gøre en forskel for 
hjemkommunen. Derudover lægges der utallige frivillige timer i administrationen omkring 
campen, såsom fundraising, koordination, planlægning af uddannelsesweekend, aftaler før og 
under campen samt evaluering. 

 

Hvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten: 

30 i alt og målet er 1 -2 fra Hedensted Kommune.  
 

 

Hvor mange brugere deltager i aktiviteten: 

60 i alt og målet er 2 fra Hedensted Kommune.  
 

 

Evt. yderligere oplysninger: 

Budget – nærmere info: 
OBS: der søges om et tilskud til at dække den samlede udgift af det frivillige sociale arbejde. Beløbet 
dækker en andel af de frivilliges uddannelse, kost/logi samt transport og en genkendelige trøje, så 
deltagerne nemt kan identificere dem.  
 
Der søges om kr. 2900 pr. deltager og 600 kr. til PR og udsendelse af materialer i Hedensted Kommune.  
 
Kr. 2900 for deltager 1  
Kr. 2900 for deltager 2 
Kr. 600 for PR/materialer/porto 
I alt: 6400 kr.  
 
Vi gør en aktiv indsats for at opnå deltagere og frivillige fra Hedensted Kommune og sender materialer 
ud til både skoler, uddannelser og læger. Vi har allerede deltagere med fra Hedensted, som har fået 
meget ud af at være med.  

 

Budget (indtast tallene i tabellen herunder eller vedlæg budgettet som bilag): 

Indtægts- og udgiftsposter Forventede 
udgifter 

Forventede 
indtægter 

Budget for det frivillige sociale arbejde samt camp 2020 er 
vedlagt 

kr. kr. 

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

 

Nuværende formue: 

Indtast foreningens formue på ansøgningstidspunktet (indeståender i banken) 2.530,27 
kr. 

 

 

 

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

Sæt kryds x Støtte/tilskud 6400 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 

 

 

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 x 
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11/11-2019                                                                        
              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  
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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. 
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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. 

 


