Ansøgningsskema
BEMÆRK
Før du kan sende skemaet skal du:
1. Gemme skemaet på din computer
2. Finde skemaet på din computer og åbne det
3. Udfylde skemaet og gemme det igen.
Herefter kan du sende skemaet i en mail som en vedhæftet fil.
Rebild Kommune udbetaler én gang årligt tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.
Ansøgningsfristen er den 1. november og tilskuddet udbetales normalt i løbet af januar.
Før du udfylder skemaet, bedes du læse Rebild Kommunes tildelingskriterier for § 18-midler.
Den udfyldte ansøgning kan indsendes på to måder:

Elektronisk ved at vedhæfte det udfyldte skema (se vejledning med rødt herover) til en mail, som
du sender til paragraf18@rebild.dk

Pr. post til Rebild Kommune, Center Sundhed, Hobrovej 110, 9530 Støvring, mrk. Frivilligt socialt
arbejde.
Du vil inden for et par dage modtage en kvittering for, at du har indsendt ansøgningsskemaet.
Har du spørgsmål, kontakt frivilligkoordinator Sietske V. Møller, telefon 99 88 94 15 (træffes mandag,
onsdag og torsdag kl. 8-14.30) eller send en mail til paragraf18@rebild.dk.
Foreningen/organisationen/gruppen
Navn:
By eller område:
CVR nr.:
Tilskud udbetales elektronisk via CVR nr.
Evt. hjemmeside:

Kontaktperson
Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefon:
Mail:
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Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Om foreningen/organisationen/gruppen
Foreningens formål og geografiske område
i henhold til vedtægterne.
Har foreningen ingen vedtægter, så skriv
det overordnede formål, f.eks.
- At samle gigtramte til oplysning og socialt
samvær i Rebild Kommune
- At bekæmpe ensomhed og afholde sociale
aktiviteter for ældre i Terndrup-området
Målgruppe
For eksempel:
Ældre, sygdomsramte, flygtninge, børn og
unge, kriseramte, sindslidende, handicappede, pårørendegrupper, hjemløse m.v.
Antal betalende medlemmer i
Rebild Kommune d.d.
Antal aktive frivillige i Rebild Kommune d.d.
Oplyses, hvis der ikke er betalende
medlemmer.

Foreningstilskud
Beløbsramme:
Under 20 medlemmer/aktive frivillige
kr. 2.000.
20 eller flere medlemmer/aktive frivillige
kr. 4.000.

Beløb beregnet ud fra
medlemmer/aktive frivillige.
Maker beløb.

Aktivitetstilskud
Søges til foreningens/organisationens
aktiviteter (ikke materialer).
Beløbsramme:
For de første 100 medl./aktive frivillige
kr. 100 per person.
For de efterfølgende medl./aktive frivillige
kr. 50 per person.
Der kan maksimalt udbetales kr. 50.000 i
aktivitetstilskud.
Se retningslinjerne for tildeling af
aktivitetstilskud.
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Beløb, der søges om i kr.:
Hvad skal aktivitetstilskuddet bruges til:

kr. 2.000

kr. 4.000

Udviklingstilskud
Kan søges til nye initiativer og særlige
aktiviteter, udviklingsprojekter mv.

Beløb, der søges om i kr.:
Hvad skal udviklingstilskuddet bruges til:

Se retningslinjerne for tildeling af
udviklingstilskud.

Andre tilskud
Søges eller forventes tilskud fra andre
steder?
Andre forvaltninger i Rebild Kommune,
andre kommuner, ministerielle puljer m.v.

Nej:
Ja:
Hvorfra:
Beløb i kr.:

Foreningens økonomi
Foreningens egenkapital i henhold til
seneste årsregnskab.
Se Tildelingskriterier for frivilligt socialt
arbejde side 2, under Generelt

Beløb i kr.:

Dato og indsenders navn
Indsender bekræfter, at oplysningerne er
rigtige.

Dato:
Indsenderens navn:

Husk at gemme det udfyldte skema på din computer.

Den udfyldte ansøgning kan indsendes på to måder:

Elektronisk ved at vedhæfte det udfyldte skema (se vejledning med rødt på første side) til en
mail, som du sender til paragraf18@rebild.dk

Pr. post til Rebild Kommune, Center Sundhed, Hobrovej 110, 9530 Støvring, mrk. Frivilligt socialt
arbejde.
Du vil inden for et par dage modtage en kvittering for, at du har indsendt ansøgningsskemaet.
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