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ANSøGNINGSSKEMA TIL §18-PUUEN OG INITIATIVPUUEN

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

Kort beskrivelse af den frivillige aktivitet der s6ges tilskud til:

Ungtilung.com er en digital trivselsplatform med peer chat, rådgivning, blog og selvhjælpsværktøjer som
har eksistere siden 2015 og gradvist er blevet et landsdækkende tilbud til målgruppen.
Ungtilung.com er baseret på en peer-to-peer tilgang, hvor unge med egne erfaringer fra psykisk

sårbarhed som frivillige peers hjælper unge som har sociale og følelsesmæssige udfordringer. Frivillige
peers skriver blogindlæg, skriver på Facebook og lnstagram og chatter med de unge. Desuden tilknyttes
frivillige med faglige forudsætninger som varetager mentorrådgivning og udarbejder
selvhjælpsredskaber.

Hvor foregår den frivillige aktivitet:

Online, såvel landsdækkende som lokalt
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Navn på forening /
organisation: Foreningen Den Boligsociale Fond

Kontaktperson:
Bjørn Christensen

Adresse:
Jernbanegade l-, 4900 Nakskov

Telefon: 29616471

Mailadresse: boligsocia l@boligsocia Ld k

Foreningens CVR-nu mmer:
(Er nødvendigt for udbetaling)

30940261,

Ansøgningsår:
2020

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. (F6r materielle goder)

5. Aktiviteten styrker, motiverer og udvikler den frivillige indsats
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Hvem er målgruppen:

Målgruppen er unge mellem l-6-35 år, som er psykisk sårbare, med social og f6lelsesmæssige
udfordringer, som ensomhed, manglende selvværd, triste, bekymrede og har vanskeligt ved at indgå i

sociale relationer. Det er unge som ofte har svært ved at få den relevante hjælp, fordi de ikke kender og
derfor ikke opsøger hjælpemulighederne. Det er unge som ikke selv opsøger sociale tilbud.
Onlinekontakten er derfor en mulighed for de unge til at talt anonymt og uforpligtende om de problemer
som de arbejder med, og som kan føre til at de opsøger sociale tilbud i deres kommune.
Antal unge som bruger UngTilUng.com i Hedensted kommune er iflg. Google Analytics steget fra 13 i
perioden L.1..-23.9.18. til 95 i samme periode i20L9. Altså en mangedobling. Der er kontakt med unge i

Hedensted, Juelsminde, Tørring-Uldum og Løsing.

Hvori består det frivillige arbejde:

På bloggen skriver de frivillige peers blogindlæg med udgangspunkt i egne erfaringer. Peerchatten, hvor
den unge chatter med en frivillig peer om deres udfordringer. Chatten er åben 2 timer hver dage hele
ugen.

I Selvhjælpskassen får den unge hjælp til at hjaelpe sig selv gennem videoer og artikler
(selvhjælpsværktøjer), som udarbejdes af kompetente frivillige, Den åbne mentorsamtale med frivillige
rådgivere er åben 2 timer om dagen.
Derudover hjælper frivillige med markedsføring, sociale medier og koordinering af arbejdet.

Hvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten:

77, heraf en frivillig trivselskoordinator fra Hedensted kommune, som er i gang med vores
trivselskoordinatoruddannelse. Vores lokale koordinator I Hedensted kommune er Maria Sascha Boysen
Viborgvej 4, 7 76A Tørri ng, m a il : sascha-ma ria@ hotmail.com, mo bil :51953930

Hvor mange brugere deltager i aktiviteten:

30.000 årligt for hele landet. 200 unge fra Hedensted forventes at deltage i2A2O.

Evt. yderligere oplysninger:
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Vi kan indgå i et samarbejde med Hedensted kommune om forebyggelse af unge ensommes mistrivsel,
hvor kommunens skoler og institutioner kan henvise til UngTilUngs mentorrådgivning og chat. Ligesom

UngTilUngs frivillige rådgivere vil kunne henvise unge fra Hedensted kommune til mere en mere
specialiseret indsats, hvis de har behov, eller til at benytte andre lokale ungetilbud. Vi markedsfører
tilbuddet om UngTilUng direkte til de unge i Hedensted kommune via de sociale medier.

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

Nuværende formue:

lndtægts- og udgiftsposter Forventede
udeifter

Forventede
indtægter

Annoncering og information 5000 kr. kr.

Rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af frivillige 7000 kr. kr.

Produktion af video, podcast mm 2000 kr. kr.

Kontorhold, lT-udeifter 1000 kr. kr.

kr. kr.

kr. kr.

kr. kr.

kr. kr.

lndtast foreningens formue på an ingstidspunktet (indeståender i banken) 64000kr.

Hvilken type støtte ansøges der om og hvilket beløb (sæt kun 6t kryds og anfør kun 6t bel6b):

Børneattester:

Når en orgonisotion, forening eller onden frivillig aktør modtager stgtte efter servicelovens § 78, er der krov
om ot indhente børnesttester fra frivitlige og ansatte, når de i forbindelse med den frivillige indsots eller
arbejde:

o vil få direkte kontdkt med børn under L5 år, eller
o færdes fast blondt børn og unge under 75 år og har mulighed for at være i direkte kontokt med dem

Sæt kryds X støtte/tilskud 15000 kr.
Sæt kryds U nderskudseara nti kr.

Jå (sæt kryds) N€i (sæt kryds)

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt x

Er ikke relevant forforeningen, da den ikke har med bgrn og unge under 15

år atgøre 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

rn
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/a/,,
Dato

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

Hedensted Kommune - Kultur & Fritid

Att. Berit Schmidt Hansen

Tjørnevej 6

7171 Uldum

berit.schm idt. ha nsen @hedensted.d k
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