Oversigt over indkomne ansøgninger - november 2021
Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Dragør Kommune.

Ansøgning nr. 1
Ansøger: Lions Dragør
Aktivitetens titel er Julebanko for Dragørs pensionister
Målgruppen er primært Dragørs ældre medborgere.
Den frivillige social indsats omhandler aktiviteter arrangeret af Lions Dragør der er en NGO baseret
på udelukkende frivilligt arbejdskraft. Lions Julebanko er en imødeset tradition blandt målgruppen,
og er med til at imødegå ensomhed på et tidspunkt af året (december), hvor en eventuelt afstand til
familien kan føles ekstra svær.
Der søges om tilskud til afvikling af Julebanko 2021.
Formålet med aktiviteten (effekt/værdi) er, at skabe en sjov og hyggelig eftermiddag for byens
ældre medborgere, hvor der i uformelle rammer, dannes sociale netværk med nye og gamle
bekendte.
Der forventes at deltage 115 borgere, heraf 100 med bopæl i Dragør samt 15 frivillige.
Der ansøges om 10.000 kr.
Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen fra Lions Dragør blev afgivet i forbindelse
med 1. ansøgningsrunde i maj måned. Ved en fejl fremgik den ikke ved uddelingen af midlerne i
maj måned. Efter aftale med Lions Dragør forelægges ansøgningen ved denne uddeling.

Ansøgning nr. 2
Ansøger: Børns Vilkår.
Aktivitetens titel er rådgivning af socialt udsatte børn og unge i Dragør Kommune på
BørneTelefonen.
Målgruppen er børn og unge (6-18 år) der har problemer i deres hverdag.
Den frivillige sociale indsats omhandler BørneTelefonen hvor der hvert år sidder 700 frivillige klar
til at rådgive børn om deres store og små problemer.
Der søges om tilskud til, at fastholde og udvide BørneTelefonens ressourcer i form af udvidede
åbningstider, rekruttering af flere frivillige rådgivere, samt udvikling af rådgivningstilbud målrettet
børn og unge.
Formålet med aktiviteten (effekt/værdi) er, at tilbyde børn en linje til rådgivning, trøst eller bare en
voksen, der har tid til at lytte og støtte, fx når venskaberne gnister, når forældrenes skilsmisse gør
ondt i maven, og når børnene udsættes for så grusomme svigt, at de næsten ikke kan få det sagt.
Der forventes at deltage 60 borgere i Dragør Kommune. På landsplan er det 57.940 børn og unge
samt 700 frivillige.
Der ansøges om 25.000 kr.

Ansøgning nr. 3
Ansøger: Besøgstjenesten ved Dragør Aktivitetshus
Aktivitetens titel er Besøgstjenesten.
Målgruppen er borgere i Dragør, som har det svært ved at komme ud blandt andre, enten pga.
fysiske eller psykiske tilstande.
Den frivillige sociale indsats omhandler aflægning af besøg hvor man som frivillig i
besøgstjenesten modtager læring og kompetenceudvikling, som omfatter sorgarbejde og viden om
demens.
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Der søges om tilskud til fastholdelse og kvalificere besøgstjenestens arbejde, herunder til særlige
initiativer så som studietur.
Formålet med aktiviteten (effekt/værdi) er, at give de borgere, som bor i Dragør og har svært ved at
komme ud blandt andre, en bedre livskvalitet.
Der forventes at deltage 38 borgere i Dragør Kommune samt 37 frivillige.
Der ansøges om 5.000 kr.

Ansøgning nr. 4
Ansøger: Bedre Psykiatri Amager lokalafdeling.
Aktivitetens titel er Pårørendecafe og samtalegruppe for pårørende.
Målgruppen er pårørende til psykisk syge.
Den frivillige sociale indsats omhandler aktiviteter der udføres i overvejende grad af frivillige.
Der søges om tilskud til afholdelse af pårørende cafe og samtalegrupper.
Formålet med aktiviteten (effekt/værdi) er, at forebygge eller forhindre sociale eller
sundhedsmæssige problemer hos målgruppen.
Der forventes at deltage 20 borgere fra Dragør Kommune, 40 borgere fra andre kommuner samt 6
frivillige.
Der ansøges om 10.000 kr.

Ansøgning nr. 5
Ansøger: Ældre Sagen, Lokalafdeling Tårnby.
Aktivitetens titel er Vågetjenesten i Ældre Sagen, Lokalafdeling Tårnby – Taxakørsel og
foreningsarbejde.
Målgruppen er døende borgere og deres pårørende.
Den frivillige sociale indsats omhandler, at der bliver våget hos de døende borgere i Tårnby og
Dragør Kommuner.
Der søges om tilskud til brug af taxakørsel til og fra de døende på alle tider af døgnet, samt
forplejning til vågerne efter ved samtaler efter et forløb.
Formålet med aktiviteten (effekt/værdi) er, at aflaste pårørende samt våge hos døende der ingen
pårørende har, således at ingen behøver at skulle herfra alene.
Der forventes at deltage Uvist antal døende borgere og deres pårørende. 12 frivillige.
Der ansøges om 5.000 kr.

Ansøgning nr. 6
Ansøger: Cykling uden alder, Dragør.
Aktivitetens titel er Cykling uden alder, Dragør.
Målgruppen er ældre, fortrinsvis gangbesværede borgere, der opholder sig på Enggården, der eller
ikke ville have mulighed for at komme ud og få frisk luft. Der cykles også med ældre borgere der
bor i eget hjem, og har i den forbindelse et godt samarbejde med Daghjemmet på Enggården.
Den frivillige sociale indsats omhandler, at de 20 frivillige cykler næsten dagligt rundt i Dragør og
omegn med ældre borgere.
Der søges om tilskud til varme jakker med logoer til de frivillige og tæppe til den ene cykel.
Formålet med aktiviteten (effekt/værdi) er, at de ældre borgere får vind i håret, friskt luft og socialt
samvær.
Der forventes at deltage 80 borgere med bopæl i Dragør Kommune, 10 borgere med bopæl i en
anden kommune samt 20 frivillige.
Der ansøges om 10.000 kr.
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