§79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018
Fordeling af §79-puljen til ældreaktiviteter 2018
Nr

Forening

Projekt

Målgruppe

Aktivitetscentret Aktivitetscenter for Udsatte ældre, ITVOC
ældre
svage ældre,
Pårørende til
alvorlige syge,
Ældre med anden
etnisk baggrund
1

Ansøgt til
2017 i kr.

Bevilling 2017 i
kr.

Ansøgt 2018 i
kr.

Endelig
anbefaling i kr.

Der søges om tilskud til drift
af eksisterende aktiviteter.
Aktiviteterne omhandler både
motion, madlavning, IT, musik
og kultur. Aktivitetscenteret
lægger derudover stor vægt
på mangfoldighed og huser
både en ældreklub for
indvandrere samt en
frimærkeklub i deres lokaler.

Brevduebanen

Motion for udsatte Udsatte ældre,
ældre med fysisk fysisk og psykisk
og psykisk
handicappede
handicap

Der søges om tilskud til fortsat
at kunne lave aktiviteter som
er sundhedsforberende og
isolationsbekæmpende for
målgruppen. Foreningen
oplevede sidste år en nedgang
i deres aktiviteter på grund af
en mindre bevilling.

Brohusklubben
for ældre døve

Tilbud for døve
ældre

Ældre med
høretab, udsatte
ældre

Der søges om tilskud til drift
af en række eksisterende
tilbud, som alle skal sikre at
ingen ældre med høretab,
som betjener sig af tegnsprog,
sidder isoleret i deres hjem.
Derudover skal midlerne også
gå til driften af en
besøgstjeneste, som drives i
samarbejde med
ældrevejledningen i Danske
Døves Landsforbund.

2

3

Projekts hovedformål

Antal frb.
Antal medl. Antal medl. borgere pr.
i alt
bosat på Frb. måned

426

42

42

156.970

100.000

150.740

70.000

80

80

Ikke oplyst

125.400

110.000

72.000

65.000

195

17

17

27.982

20.000

24.072

20.000

1

Antal frb. 2018
Fordeling af §79-puljen til ældreaktiviteter
Nr

Forening

Projekt

Målgruppe

Projekts hovedformål

C-Holdet

Ældreforening

Udsatte ældre

Foreningen søger midler så de
forsat kan bistå svage ældre
og syge der er afhængige af
anden hjælp. Foreningen
forsøger derudover at
formidle sociale relationer og
oplyse om relevante emner
for målgruppen på temadage.
Foreningen har 8 temadage
om året.

Dansk
Blindesamfund
Frederiksberg

Socialt
samlingssted for
blinde på
Frederiksberg

Udsatte ældre,
blinde og
svagseende

Tilskud til klubarbejde som
giver medlemmerne mulighed
for socialt sammenvær med
ligesindede. Dette sker både i
form af aktiviteter som
motion, blindekonsulenter,
arrangementer eller kulturelle
udflugter.

Forening af
pensionister og
ældre fra
BosnienHercegovina

Ældre med anden
Aktiviteter for
bosniske ældre på etnisk baggrund,
indvandrere og
Frederiksberg
flygtninge

4

5

Antal medl. Antal medl. borgere pr.
i alt
bosat på Frb. måned

Ansøgt til
2017 i kr.

Bevilling 2017 i
kr.

Ansøgt 2018 i
kr.

Endelig
anbefaling i kr.

90

70

Ikke oplyst

90.000

50.000

60.000

45.000

220

220

105

271.500

230.000

272.000

200.000

0

70.320

40.000

45.000

50.000

40.000

Tilskud til drift at kulturelle og
sociale aktiviteter for ældre
bosniske borgere i
Frederiksberg Kommune.

6

Frederiksberg
Seniorklub og
Værested af
1972
7

Sociale og fysiske
aktiviteter

Udsatte ældre, ITsvage ældre

38

28

Ansøgte
62.000, men
fik afslag gr.
Manglende
regnskab
50

90

37

30

Søger om tilskud til drift af
klub for ældre. Klubben
tilbyder både fysiske og
sociale aktiviteter for de
ældre. Derudover er der også
mulighed for at gøre brug af
træningscenter og klubbens
faciliteter i åbningstiden.
50.000

2

Antal frb. 2018
Fordeling af §79-puljen til ældreaktiviteter
Nr
8

9

Forening

Projekt

Målgruppe

Projekts hovedformål

Frederiksbergs
Aktive Seniorer

Seniorforening på
Frederiksberg

Enlige ældre over
65

Foreningen søger midler, som
vil muliggøre en bustur for
enlige ældre over 65 år.

Idræt i
dagtimerne på
Frederiksberg

Søger om tilskud til fysiske
Tilbud om idræt of Ældre som søger
fysiske aktiviteter motion og samvær aktiviteter til ældre borgere
på Frederiksberg.

Indvandrernes
Seniorklub

Ældre med anden
Sociale, fysiske,
etnisk baggrund
samt
kompetanceudvikl end dansk
ende aktiviteter for
indvandrere

10

Klammergården Aktiviteter
11

Klammergårdens
beboere

Antal medl. Antal medl. borgere pr.
i alt
bosat på Frb. måned

Ansøgt til
2017 i kr.

145

134

128

220

181

181

69

32

30

Bevilling 2017 i
kr.

Ansøgt 2018 i
kr.

Endelig
anbefaling i kr.

Søgte ikke

15.000

10.000

24.000

20.000

25.000

20.000

270.000

150.000

235.000

75.000

Søgte ikke

20.000

15.000

Der søges om tilskud til drift
af en seniorklub for
indvandrere. Klubben tilbyder
sociale aktiviteter og fejring af
religiøse højtider. Der tilbydes
også sundhedsfremmende
aktiviteter i form af
motionshold og andre
sportslige aktiviteter. Sidst
men ikke mindst tilbydes der
IT-kurser som skal lære
foreningens medlemmer at
bruge borger.dk, NemId mm.

Har ikke
Har ikke
Der søges tilskud til sociale
aktiviteter, med det formål at medlemmer medlemmer
skabe et større netværk og
mindske ensomhed hos
beboerne.
40-50

3

Antal frb. 2018
Fordeling af §79-puljen til ældreaktiviteter
Nr

Antal medl. Antal medl. borgere pr.
i alt
bosat på Frb. måned

Forening

Projekt

Målgruppe

Projekts hovedformål

Mænds
Mødesteder
Frederiksberg

Mandeklub på
Frederiksberg

Udsatte, IT-svage
ældre mænd som
ønsker at styrke
eller udbygge
deres netværk

Der søges tilskud til
promovering og oplysning om
den nystartede forening, samt
aktiviteter efter ABCkonceptet. Dette er fx
ugentligt samvær suppleret af
aktiviteter ud af huset i form
af ekskursioner til andre
mænds mødesteder rundt om
i landet, ture i naturen mv.

30 tilmeldte
p.t. og 53
har i alt vist
interesse

Der søges om tilskud til drift
af mødested hvor udsatte
borgere kan kommeen del af
et omsorgs- og
aktivitetstilbud. Mødestedet
tilbyder forskellige aktiviteter,
men er også et frirum hvor
borgerne kan komme og føle
sig set i hverdagen.
Mødestedet bliver drevet af
KFUM's Sociale Arbejde.

Har ikke
medlemmer
. Dog
benytter 80100
personer
fast deres
tilbud.

12

30
Udsatte ældre,
Mødestedet Den Mødested for
Brogede Verden udsatte borgere på borgere som er
Frederiksberg
præget af isolation
eller begrænset
styrke til at forstå
livet fremover
13

Ansøgt til
2017 i kr.

15 - 20

14

Ældreklub på
Frederiksberg

Udsatte ældre

Der søges om tilskud til at
drifte foreningens aktiviteter
og tilbud for ældre.
Foreningen tilbyder en bred
vifte af aktiviteter, som skal
give de ældre et liv med
indhold og aktiviteter.
Derudover drives et dagcenter
med køkken, som tilbereder
nærende varm og kold mad til
småtspisende ældre.
1.179

Ansøgt 2018 i
kr.

Endelig
anbefaling i kr.

Søgte ikke

60.000

50.000

40.000

109.000

45.000

925.000

1.350.000

900.000

90% af
gæsterne bor
på
Frederiksber
g

Søgte 98.500
under §18puljen.
400
OK-Kram

Bevilling 2017 i
kr.

2073 jvf.
gennemsnitstal
932
for 2016

1.440.000

4

Antal frb. 2018
Fordeling af §79-puljen til ældreaktiviteter
Nr

Forening

Projekt

Målgruppe

Den Gule
Kulturcafé

Kulturelt tilbud for Udsatte ældre,
Ældre med anden
ældre
etnisk baggrund

Projekts hovedformål

Antal medl. Antal medl. borgere pr.
i alt
bosat på Frb. måned

Ansøgt til
2017 i kr.

Bevilling 2017 i
kr.

Ansøgt 2018 i
kr.

Endelig
anbefaling i kr.

Tilskud til drift af gratis
kulturelt mødested for
seniorer og ensomme ældre.
Formålet er at styrke de
sociale netværk og bekæmpe
social isolation.

15

Pensionist Idræt Fysiske aktiviteter
for ældre borgere
på Frederiksberg.

Ældre borgere på
Frederiksberg

24

16

50

298

232

350

Søgte ikke til
dette projekt

46.500

25.000

435.000

571.000

200.000

Der søges om tilskud til fysiske
aktiviteter for ældre. Den
fysiske aktivitet har positive
effekter på de ældres fysiske
og psykiske velvære.
Derudover er der mulighed
for at skabe sociale relationer
ved de fysiske altiviteter.

16

510.000

5

Antal frb. 2018
Fordeling af §79-puljen til ældreaktiviteter
Nr

Forening

Projekt

Pensionistklub for
Pensionistklubben Stormly ensomme og
udsatte ældre

Målgruppe

Projekts hovedformål

Udsatte ældre, ITsvage ældre,
ensomme og
kontaktsvage
ældre, ældre ramt
af alvorlig sygdom,
sorg eller lignende.

Der søges om tilskud til forsat
at kunne tilbyde foreningens
eksisterende aktiviteter i form
af sociale og kulturelle
aktiviteter for medlemmer
såvel som ikke medlemmer.
Derudover vil man gerne
forsøge at udvide
aktiviteterne med
besøgvenner. Til sidst skal
nogle af midlerne bruges på
forsat at gøre opmærksom på
foreningens tilbud for udsatte
ældre.

Udsatte ældre,
ældre med anden
etnisk baggrund

Der søges tilskud til drift af
eksisterende aktiviteter, samt
til et nyt tiltag. Der søges
tilskud til forsat at kunne
drive; turtjenesten,
telefontjenesten,
tryghedsopkald,
besøgstjenesten samt et
julearrangement. Deruover
ønsker man at etablere et nyt
tilbud; madvenner.

17

Røde Kors
Hovedstaden

18

Ensomhedsbekæmpende
aktiviteter

Antal medl. Antal medl. borgere pr.
i alt
bosat på Frb. måned

Ansøgt til
2017 i kr.

Bevilling 2017 i
kr.

Ansøgt 2018 i
kr.

Endelig
anbefaling i kr.

64

46

400

490.692

425.000

467.100

410.000

2.432

444

100

436.500

270.000

455.000

270.000

6

Antal frb. 2018
Fordeling af §79-puljen til ældreaktiviteter
Nr

Forening

Projekt

EnsomhedsbeSamvirkende
Menighedsplejer kæmpende
aktivitet i
samarbejde med
Frederiksberg
Kommune

Målgruppe

Projekts hovedformål

Udsatte ældre

Samvirkende
Meninghedsplejer søger
penge til forsat at kunne
hjælpe ekstremt udsatte
borgere i Frederiksberg
Kommune. Samvirkende
Meninghedsplejer har et
samarbejde med Frb.
Kommune, hvor kommunens
forebyggende medarbejdere
henviser til Samvirkende
Meninghedsplejer, som
herefter forsøger at hjælpe
borgeren så vedkommende
kan få mest ud af sin hverdag
og sit liv.

19

Aktiviteter for
Samvirkende
Menighedsplejer ensomme og
sorgramte ældre

20

Udsatte ældre, ITsvage ældre,
pårørende til
alvorlige syge,
ensomme og
sorgramte ældre

Samvirkende
Meninghedsplejer søger
penge til drift er deres
resterende aktiviteter. Disse
omfatter både
besøgstjeneste, sorgstøtte,
bisidder - og handyman
ordning, spisefællelsskaber,
oplevelsesklub, mandeklub
samt spillecafé. Alle er
aktiviteter som har til formål
at styrke borgernes sociale
netværk.

Antal medl. Antal medl. borgere pr.
i alt
bosat på Frb. måned
Samvirkend
e
Menighedsp
lejer er ikke
en
traditionel
medlemsorg
anisation.

Samvirkend
e
Menighedsp
lejer er ikke
en
traditionel
medlemsorg
anisation.

Ansøgt til
2017 i kr.

Bevilling 2017 i
kr.

Ansøgt 2018 i
kr.

Endelig
anbefaling i kr.

Samvirkende
Menighedspl
ejer er ikke
en traditionel
medlemsorg
anisation.

Søgte samlet Samlet bevilling
til tre
for alle tre
projekter ansøgninger var
16
362.392
300.000

260.701

150.000

Søgte samlet
til tre
projekter
70 362.392

230.000

150.000

Samvirkende
Menighedspl
ejer er ikke
en traditionel
medlemsorg
anisation.

Samlet bevilling
for alle tre
ansøgninger var
300.000

7

Antal frb. 2018
Fordeling af §79-puljen til ældreaktiviteter
Nr

Forening

Projekt

Målgruppe

Projekts hovedformål

Seniorcentret
Sct. Joseph

Seniorcenter på
Nørrebro

Udsatte ældre, ITsvage ældre, ældre
med anden etnisk
baggrund. Fra
efteråret 2017
sættes der fokus på
ældre og
pårørende til ældre
med en
demenssygdom.

Seniorcentret søger tilskud til
forsat at kunne tilbyde
aktiviteter til ældre i
København og Frederiksberg
Kommune. Hos seniorcenteret
er det både muligt at deltage i
sundhedsfremmende og
sociale aktiviteter. Samtidig
har medlemmerne mulighed
for at deltage i aktiviteter som
forbedrer deres ITkundskaber.

Seniorklub

Udsatte ældre, ITsvage ældre, ældre
med anden etnisk
baggrund

Seniorklubben søger penge til
at lave
ensomhedsbekæmpende
aktiviteter. Klubben tilbyder
således sociale netværk,
aktivering, underholdning og
motion.

Sera-Træf

Sociale møder for
ældre

Udsatte ældre

Der søges om midler til forsat
at kunne holde møder og lave
kulturelle tilbud for de ældre i
håbet om at give dem en
bedre livskvalitet og evne til
selvhjælp.

Stjerneklubben

Ældreforening

Udsatte ældre, ITsvage ældre, ældre
med anden etnisk
baggrund

Der søges om midler til forsat
drift af foreningens
aktiviteter. Foreningen søger
at styrke medlemmernes
sociale samvær på tværs af
sociale og kulturelle skel.

Toveklubben

Ældreforening

Pensionister,
Foreningen søger midler til
efterlønnere og
forsat at kunne lave
førtidspensionister. aktiviteter for medlemmerne.
Der er fokus på sociale
arrangementer og ture ud af
huset.

21

Seniorklubben
v/Det Jødiske
Samfund i
22 Danmark

23

24

25

Antal medl. Antal medl. borgere pr.
i alt
bosat på Frb. måned

Ansøgt til
2017 i kr.

Bevilling 2017 i
kr.

Ansøgt 2018 i
kr.

Endelig
anbefaling i kr.

707

128

128

521.000

375.000

532.000

275.000

108

13

13

50.000

40.000

50.000

40.000

45

26

18-22

35.000

25.000

43.000

25.000

21

21

72

30.000

20.000

35.000

20.000

515

116

116

50.000

24.000

50.000

25.000

8

Antal frb. 2018
Fordeling af §79-puljen til ældreaktiviteter
Nr

26

Forening

Projekt

Målgruppe

Projekts hovedformål

Ældre Sagen
Frederiksberg

Ældreforening på
Frederiksberg

Udsatte ældre, ITsvage ældre,
pårørende til
alvorlige syge,
ældre med anden
etnisk baggrund,
ensomme ældre,
demente og deres
pårørende

Ældre Sagen Frederiksberg
søger midler til forsat at
kunne lave aktiviteter for sine
medlemmer. Aktiviteterne
spænder fra kultur, motion og
socialt samvær. Derudover
søger foreningen at demente
og deres pårørende har et
socialt fællesskab.

Gå- og sangklub for Ældre
Ældre Sagen:
Mandags tur - de ældre
27 grå synger,
frb.gruppen

Antal medl. Antal medl. borgere pr.
i alt
bosat på Frb. måned

12.135

12.135

2.350

9-12

9-12

9-12

Ansøgt til
2017 i kr.

996.000

Bevilling 2017 i
kr.

920.000

Ansøgt 2018 i
kr.

1.075.000

Endelig
anbefaling i kr.

900.000

Der søges om tilskud til drift
af tilbud for ældre i form af
gåklub, sangklub og udflugter
ca. 6 gange om året.
Søgte ikke

15.000

15.000

4.224.000

6.343.433

4.100.000

9

