Støtte til frivilligt Socialt arbejde i h.t. §18 i Lov om Social Service 2018
Ansøgt beløb
Nr.

Ansøger

Formål

1 Schleroseforeningen

Afholde julefest for sclerose ramte og pårørende

5.000

2 DH Dragør

Støtte til arrangement til at udbrede viden om at være handicappet

9.850

3 Foreningen Danske DøvBlinde for erfagrupper og Klub

Tilbyde døvblinde borgere et særligt fællesskab og via tilbud, specielt
tilrettet til døvblinde, at bringe den enkelte ud af ensomhed og isolation. At give den enkelte
døvblinde
livsmodet tilbage og få lyst til igen at deltage i det omkringliggende samfund.

6.100

4 DGF - Dragør Qigong Forening
5 Røde Kors Hovedstaden - Turtjenesten

Sundhed og forebyggelse.
Forebygge de sociale og sundhedsmæssige problemer der udspringer af social isolation og
ensomhed blandt ældre i Dragør Kommune.

48.750

6 Bedre Psykiatri Amager - Pårørende Cafe

Skabe bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom

60.000

7 Indvandrernetværket, Dragør

Integration

13.500

8 Børns Vilkår - Børnetelefonen

16.100

10 Besøgstjenesten ved Dragørs Aktivitetshus

Tilbyde børn en linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte og støtte
1. Dækning af lagerudgift, så Venligboerne fortsat kan afholde tøjbazar. 2. Arrangementer
som formidler danske traditioner og dansk dannelse. 3. Alle skal have mulighed for transport
på cykel
Afhjælpe ensomhedsproblemer og tilbyde støtte til familier hvor den raske ægtefælle har
brug for frirum

11 Parkinson Klub Amagerland

Danne et samlingssted for Parkinson sygdomsramte og deres pårørende.

10.000

9 Venligboerne i Dragør

Ansøgninger for i alt
Budget for 2018

Bevilget 2018
Tilbage til uddeling

8.600

42.436
7.000

227.336
100.809

Brugere i Dragør

Bevilling Afslag Tidligere bevilget til samme projekt
2018 2018

ca. 70
ca. 60-70

1

27.072 kr. heraf 1.367 kr. 2013

75
10 til 15

119.800 kr. heraf 9.000 kr. i 2015

122

39.448 kr. heraf 5.000 kr. i 2017

120
38

69.000 kr. heraf 7.000 kr. i 2017

36

4.500 kr. i 2017

