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ANSøCNINGSSKEMA TIL §l8-PUUEN

Navn på forening / organisation:
Ælr{ra (røan Nptværk i luelsminde

Kontaktperson:
Esther Henriksen

Adresse:
Eiarnclrnrrdovpi 57 h 7130 Juelsminde

Telefon:
22857354

Mailadresse:
hinop honriksent@mail.dk

10625408Foreningens CVR'num mer:
(Er nødvendist for udbetaling)

202:0
Ansøgningsår:

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

ndt flere foreninger eller organisationer

@le newærk og fællesskaber indenfor
iiete' Rldiviteten henvender sig til eller

4. Aktivitetens menneskeligC værdier prioriteres h

, motiverer og udvikler den frivillige in

Kort beskrivelse af den frivillige aktivitet der 5øge5 tilskud til:

, ledsager, En hiælpende hånd 
' 
Vågetieneste

Hvor foregår den frivillige aktivitet:

leget hjem hos modtageren,
Vågetjenesten foregår i eget hjem samt på plejehjemmene'

Hvem er målgruPPen:

oe har brug for kontakt og hjælp til basale ting

Hvori består det frivillige arbeide:
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til10modtagere,hvermorgenheleåret,Spiseven:deleretmåltid
sammen med spiseværten, een gang ugentlig

Ledsager: følger til læge, sygehus, Øjenlæge. En hjælpende hånd: hjælp til småting, offentlig papirer

tager med på borgerservice.

llvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten:

Hvor mange brugere deltager i aktiviteten:

(#
@O&IF

28 får besøgstjeneste 10 får tryghedsopkald 1 spiseven

Evt. yderligere oPlYsninger:

Dimensionharviigeniårlejetetsommerhushvorviover4dagehar
samlet 10 brugere dagli4, brugerne er udpeget af S.D.

I alt 40 ældre, som er under madordningen og de svage Ældre fik en hel dag med kaffe, middag,

eftermiddagskaffe fra 10-30 til 16 -30.

Det var så god en oplevelse, at vi gentager det til næste år'

Det var Ældre Sagen som var værter, til transport brugtes klippekortordningen.

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

Udgiftsposter forbundet med aktiviteten, der

søces tilskud til
Foryentede
udeifter

Forventede
indtægter

Nuværende
formue

KØrsel 18367,00 kr. 0kr. 0kr.

Telefon opringer 2746,O0kr. kr. kr.

Arrangementer 18162,00kr. kr. kr.

Sommerhustur den svage ældre 7500,00kr. kr. kr.

Drift af våsetjeneste 9000,00kr. kr. kr.

kr. kr. kr.

kr. kr. kr.

kr. kr. kr.

kr. kr. kr.

kr. kr. kr.
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Sæt kryds Underskudsgaranti i kr.

Bdrne- og straffeattester:

Ja (sæt kryds) N€i {sæt kryds)

neøerne om indhentelse af børne- og straffeattester er overholdt

Hvis t tidligere har modtaget tilskud fra §l8-puljen, vedlægges kopi af revideret regnskab for anvendelsen

af det tidligere banilgede tilskud samt år§rapport:

(Sæt kryds)

Revideret regnskab er vedlagt

fevideret regnskab foreligger ikke endnu, men fremsendes 9e4ele
+

Årsrapport vedlagt

Jeg står gerne ti! rådighed med yderlige oplysninger

Vågetjeneste:

Vi har allerede indtil nu haft vågetjeneste 20 gange i private hjem samt på plejehjem'

plejehjemmet Birkelund har hjulpet os godt i gang og været med til at gøre os klar til opgaven, §amt at

vågerne har deltaget i relevante kurser, Sennem ældresagen'

Siden august har vi selv stået for opgaven, og l',4, oprettet et vagtteam'

Vågetjenesten var klar til opstart 0145-19 og opstarten er sket i samarbejde med plejehjemmet Birkelund.

Der tilbydes vågetjeneste i eget hjem samt på plejehjemmene'

Vi er så heldige, at kunne få 18 vågere klædt på og klar tilopgaven, vitilbyder at våge, når der er mest brug

for dette, for det meste om natten, men ofte om dagen.

Ældresagen Juelsminde har fået rigtig mange tilkendegivelser og tilbagemeldinger som gør, at alle i

vågetjenesten, har det godt med dette seneste tiltag, som underbygger at tjenesten gør en forskel.
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_15-11-2019_
Dato

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

Hedensted Kornmune - Kultur & Fritid

Att. Berit Schmidt Hansen

Tjørnevej 6

7171Uldum

berit.schmidt. hansen@ hedensted.dk
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