Fordeling af §18 midler
Foreninger i Slagelse Kommune har haft mulighed for at ansøge om §18 midler for år 2020.
Indstillingsgruppen har gennemgået alle ansøgninger og det fremgår af tabellen, hvilke beløb foreningerne
får tildelt.

Foreningens navn
Tårnborg Sogns
Hyggeklub

Lo´s Pensionist og
Efterlønsklub i
Slagelse

Målgruppen for
aktiviteten/indsatsen
Ældre borgere som
dels er fra Tårnborg
sogn, men også
ældre fra Korsør og
fra nabosogne. I det
hele taget ældre
personer, som har
lyst til at komme
hjemmefra
ensomheden, og ud i
hyggeligt samvær
med andre
Pensionister
/Efterlønner.

Beskrivelse af
aktiviteten/indsatsen
Man mødes til hygge, socialt
samvær og underholdning,
f.eks.: foredrag, film, sang,
musik, fortællinger, samt tid
til en god snak over kaffen.

Underholde, Udflugt, Fest
samt Banko.

Indstillingsgruppens
forslag
14.000 kr.

30.000 kr.

3F Storebælt Seniorklub

Slagelse Kloster

Sorø-Slagelse
Landboforenings
Seniorklub

Solbakkens Venner

Kreativekvinder

Slagelse Efterløns- og
Pensionistforening

Seniorklubben er
opstartet i december
2018 og har i dag 21
medlemmer.
Medlemsgruppen er
pensionister,
efterlønsmodtagere og
flexjobbere.

Der er
medlemsmøde/medlemsaktivitet
en gang om måneden hvor vi
mødes til aktiviteter. Det har
været besøg fra arbejdermuseet,
besøg hos Korsør miniby og
debatmøde med leder fra
Teglværksparken i Korsør. Der er
planlagt virksomhedsbesøg bla.
hos Harboes Bryggeri
Målgruppen er
Hver sommer gennemfører
beboerne på Slagelse
Klostret en sommerudflugt hvor
Kloster. Der er i dag 43 der bliver taget hensyn til de
beboere og
fysiske begrænsninger vores
gennemsnitsalderen er beboere oplever. Vi lejer en bus
79,7 år. En del af
og sammen med vores frivillige
beboerne har ikke
hjælpere besøger vi et kulturelt
familie i nærheden.
sted, spiser en frokost og hygger
os sammen. For nogle af vores
beboere er denne udflugt den
sommeraktivitet de har
mulighed for at deltage i.
Klostret modtager ikke nogen
form for offentlig støtte.
Indtægterne fremkommer ved
udleje af lejlighederne.
Tidligere og nuværende Klubbens formål er at virke for
landmandsfamilier
en aktiv og udbytterig
samt øvrige ældre fra
senioralder ved hyggeligt socialt
lokalområdet. Alle
og kulturelt samvær, for
interesserede er
derigennem at skabe netværk og
velkommen i klubben.
undgå ensomhed.
Plejehjemmets,
Socialt samvær.
ældreboligerne og
Skabe en anden hverdag til
bofællesskabets
glæde for beboerne.
beboere.
Vi er en forening for
Foreningen samles 1 gang om
kvinder i Slagelse
mdr. vi arrangere foredrag,
Kommune
bankospil, udflugter og meget
andet
Efterlønnere samt
Bankospil, ture med kulturelt
modtagere af social
formål, smårejser, julefest,
pension, der er fyldt 55 tøjdemonstration m.m.
år.

25.000
kr.

0,00 kr.

12.000
kr.

40.000
kr.

20.000
kr.

15.000
kr.

Plejecentret Antvorskovs
Venneforening

Aktiviteter og støtte til
beboer på plejecentret og
beboer i de beskyttede
boliger og i nær området,
samt fysisk hjælp til
arrangementer, hvor
dette er påkrævet.

Korsør Aktive Kvinder

Aktiviteter og støtte til
beboer på plejecentret og
beboer i de beskyttede
boliger og i nær området,
samt fysisk hjælp til
arrangementer, hvor
dette er påkrævet.

De ældres klub

Efterlønnere og
pensionister

DJ-Pensionistsektion

DJ- pensionister i Korsør

Sørby Områdets Senior
Klub

Senior i området der
dækkede det gamle
Hashøj kommune.

Eggeslevmagle sg & if

Målgruppen er ca.100
ældre stole gymnaster
fordelt på 3 hold

Foreningens formål er at være til
hjælp for plejecenterets beboer,
deres pårørende samt
plejecenterets personale, når og
hvor det er muligt.
At hjælpe til at holde kontakt
mellem beboere og deres venner og
pårørende.
At medvirke til at aktivere og
underholde beboerne.
Foreningens formål er at være til
hjælp for plejecenterets beboer,
deres pårørende samt
plejecenterets personale, når og
hvor det er muligt.
At hjælpe til at holde kontakt
mellem beboere og deres venner og
pårørende.
At medvirke til at aktivere og
underholde beboerne.
Klubben arrangerer socialt samvær
1 gang ugentligt fra september til
april. De 9 frivillige "kaffepiger"
arrangerer kulturelle indslag,
foredrag, bankospil, underholdning,
julefest, fastelavnsfest og afslutning
af sæson med spisning.
Social samvær med medlemmerne
til foredrag, udflugter og
medlemspleje
Senior klubben afholder
arrangementer fast hver anden
tirsdag, hvor der afholdes Foredrag,
banko, sang, sammenspisning 2-3
gange årlig + 2-3 udflugter dage.
Vi kører i bus en forårs tur i det blå,
hvor vi synger et par sange i bussen
og informerer om hvad vi kører
forbi, af kulturel, eller forhistorisk
interesse. Spiser en frokost/Varm
mad. Kører lidt videre hvorefter
kaffen indtages. Er hjemme igen
kl.ca.17

20.000 kr.

15.000 kr.

40.000 kr.

15.000 kr.

20.000 kr.

24.000 kr.

Danske Seniorer Korsør

Pensionister, efterlønner
og førtidspensionister.

Torsdagsklubben
Bisserup
pensionistforening

Foreningens formål er at
drive klubvirksomhed og
andre aktiviteter for
pensionister,
efterlønnere og andre i
Bisserup og omegn.

Juleaftensgruppen

Målgruppen for indsatsen
er borgere mellem 0-100
år. Særligt med fokus på
ensomme, ældre, enlige
og udsatte.
Pris for deltage er 100 kr fribilletter til økonomisk
dårligt stillet. Børn gratis.

Formålet er, at vi fortsat kan
understøtte ovennævnte
målgrupper:
Erindring 1 gang ugentlig,
Stolegymnastik hver uge, 1 hold
mandag, 2 hold torsdag.
Telefonstjernen/tryghedsopkald
365 dage om året. Sang 2 gange
månedlig. Besøgsvenner efter
behov. Bisidder efter behov. Samt
2. onsdag i hver måned afholdes
hyggemøde med fx foredrag,
underholdning, banko og andet
hyggeligt socialt samvær. Vi håber,
på en positiv behandling af vores
ansøgning, så vi også i det
kommende år kan glæde vores
medlemmer!
Forår 2019 bustur til
Vallensbækkirkerne med
rundvisning og koncert. Frokost og
kaffe på "Albatros" Brøndby havn.
Efterår 2019 Tur til "Ostebørsen"
med rundvisning og traktement.
Foredrag ved Christian Kronman og
Alice Wedel. Julefrokost. Deltagerne
betaler ikke fuld pris.
Arrangementerne styrker det
sociale, oplysende og
underholdende.
Juleaftensgruppen” arbejder for at
ingen skal føle sig alene juleaften.
Derfor har vi de seneste 5 år
indbudt til juleaften i Det Røde
Pakhus. Vi er i gennemsnit 160
gæster og 30 frivillige, hvert år.
Ingen skal føle sig alene Juleaften.
Vi vægter meget at det bliver et
traditionelt program med julemad,
dans om træet, gaver og hyggeligt
samvær.
Da kommunen er geografisk stor,
sørger vi for transport til og fra Det
Røde Pakhus i Skælskør, så alle har
mulighed for at deltage.

80.000 kr.

29.000 kr.

30.000 kr.

Slagelse Menighedspleje

Pensionister,
efterlønnere, enlige,
ensomme som søger
samvær og fællesskab
med andre. Mennesker
som har behov for
relationer og være en del
af et fælleskab trods sorg,
tab, ensomhed og
modgang i livet
Pensionister og
efterlønsmodtagere i
Slagelse Kommune

Vi har dagligt åbent i vores
værested "cafe Stedet" fra 14 - 17.
Vi laver udflugter, teaterbesøg m.m.
samt vores månedlige
fællesspisning.

18.000 kr.

Til musik i søndagscafeen, som
foregår hver søndag 10 mdr. om
året. Sommerferietur i juli 2020.

75.000 kr.

Pårørende foreningen til
personer med demens i
Slagelse kommune

Borgere med demens og
pårørende til borgere
med en demenssygdom.

51.000 kr.

Klub Kontakt

Pensionister,
efterlønnere der har brug
for at komme ud og møde
andre mennesker.

Der henvises til foreningens
vedtægter § 2. (vedhæftet)
Aktiviteter:
Sangarrangementer, rollatortræf,
dansefest på Musholm, foredrag,
lokalcafeer i Slagelse og Korsør,
pårørendeudflugt.
Klub kontakt er en frivillig forening,
som afholder arrangementer den 1.
mandag i hver måned fra
september til maj, hvor vi slutter af
med en tur ud i det blå med frokost
og kaffe.

Teglværksparkens
Centerråd

Møderne afholdes i Halsskov Kirke,
og der kommer mellem 70 og 100
pensionister og efterlønnere til vore
arrangementer, som kan være
foredrag, syng med, julehygge,
bankospil m.v.

15.000 kr.

Hyggeklubben i Kirke
Stillinge

Alle kommunens
pensionister/ældre/enlige
med brug for/lyst til
socialt samvær uanset
økonomisk, social,
helbredsmæssig og
religiøs baggrund.

Brugerrådet

60+ borgere i Slagelse
Kommune
Førtidspensionister,
folkepensionister,
efterlønsmodtagere
Arrangementer er åbne
for alle, men det er
primært pensionister,
som deltager.
Pensionister,
førtidspensionister og
efterlønsmodtagere.

Boeslunde Sogns
Hyggeklub

Brugerrådet Midgård

HK´s Seniorklub, Slagelse

Alle Slagelse Klubbens HK
efterlønnere og
pensionister

Transport af Hyggeklubbens
medlemmer (HK) til Hyggeklubben
giver stor livskvalitet, idet flere
således har mulighed for at deltage
trods alder, kørestol, handicaps.
(HK)'s mange aktiviteter
foreslås/besluttes af medlemmerne
i fællesskab hvilke giver alle
indflydelse, skaber øget initiativ,
livskvalitet/ gode venskaber/ støtte
til øget selvhjælp og hjælp til
hinanden. Transport tur/retur giver
anledning til
snak/smil/livsglæde/fællesskab
f.eks. omkring arbejde på markerne
drøftes og minder fremkaldes.
Fortæring til frivillige, udvikling af
frivillige, arrangementer for frivillige
arrangementer, udflugter, foredrag
og andet for alle borgere

25.000 kr.

At samle folk til socialt, kulturelt og
kirkeligt samvær i form af foredrag
samt musikeftermiddage.

15.000 kr.

Brugerrådet arrangerer udflugter,
søndagscaféer, fester for alle
brugere af huset. Vi har over 50
forskellige aktiviteter, hvoraf de
fleste er båret af frivillige
arbejdskræfter. Brugerrådet støtter
op om det frivillige arbejde, det
handler om honorering og udvikling
af det frivillige arbejde.
Aktiviteter: Teatertur, udflugter
m/bus, foredrag underholdning.
Formål: at alle arrangementer bliver
til stor glæde og opmuntring for den
enkelte deltager (primært enlige).

75.000 kr.

75.000 kr.

15.000 kr.

Mænds mødesteder
Korsør

Alle mænd bosiddende i
Korsør

Cykling Uden Alder Slagelse

Cykling Uden Alder –
Slagelse forbinder
frivillige piloter med
ældre borgere og skaber
kontakt og samvær
generationer imellem. De
frivillige cykelpiloter og
de ældre borgere skaber
fællesskaber.

Alfavel

Målgruppen for de
aktiviteter, som vi søger
støtte til, er ældre,
beboende i Slagelse
Kommune.
Aktiviteterne henvender
sig til udsatte ældre.

Vestermose Hyggeklub

Brugercafeen

Borgere i Slagelse
kommune fra 60 år og
opefter. Socialt samvær
Frivillige

MMK går ind og støtter mænd der
trænger til at komme ud blandt
andre mænd til forskellige
aktiviteter, og samvær.
Vi råder over træværksted og
metalværksted på Korsør kulturhus,
og 1 gang om måneden deres
køkken til madlavning.
Vi kan se at alle trives og er
blomstret gevaldigt op, vi skal bare
ha nogle flere med, og man må for
alt i verden ikke kede sig, og i
øjeblikket er der er fuld
beskæftigelse ved maskinerne.
Vi ønsker at fortsætte den gode
udvikling! Det kræver, at vi
fastholder foreningens frivillige.
Derfor vil vi gerne støtte op om
fællesskaber og særlige
arrangementer, hvor de gode
historier deles, hvor erfaringer
udveksles, og hvor nye ideer spires.
Helt konkret ønsker vi, som
minimum, at sikre, at der kan
afholdes to ærlige pilottræf; ét om
sommeren og ét op til jul. Endvidere
ønsker vi at understøtte mere
livskvalitet på hjul, hvor de ældre
eksempelvis besøger
daginstitutioner i kommunen.
Ifølge tal fra Ældresagen føler
50.000 ældre over 65 sig ensomme,
desuden er ensomhed blandt ældre
hvert år skyld i, at 770 personer dør
for tidligt. Det er et kæmpe
problem, som vi mener at vi kan
være med til at forebygge ved at
planlægge en række aktiviteter,
som skal være med til at opfylde de
ældres sociale behov.
Aktiviteterne er bingoaftener og
udflugter og dannet på baggrund af
dialog og ønsker fra plejecentre.
Foredrag, sang, musik, bankospil,
udflugter.

43.000 kr.

Udflugt

30.000 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

30.000 kr.

Venneforeningen på
Levehjemmet bjergby
parken

Vi holder arrangementer
for beboerne på
plejehjemmet og (deres
pårørende, mod
betaling). Så de for en
anden hverdag, end
normalt. Da der ikke sker
meget for dem ellers, og
de har noget at glæde sig
til.

Venneforeningen for
Hjemmet ved Noret

Foreningen skal aktivt
medvirke til at arrangere
oplevelser til glæde for så
mange som muligt på
plejecentret ved at samle
beboere, personale,
familiemedlemmer samt
venner udefra.

Motion og Hygge

Beboere på Plejecentret
Lützensvej i Korsør.
Medlems pleje for
medlemmerne,
bespisning Kinesisk
Restaurant, afslutning i
Krabasken. Åbent hus,
hvor vi vil tilbyde
borgerne i Slagelse at
bese vores værksted.

Korsør Miniby

Vi laver brunch til påske. Grill aften,
en dag med smørrebrød, gule
ærter, fest middag, julehygge og
nogle af dem er med musik, som de
elsker utroligt meget, julemarked på
plejehjemmet, julegave til beboerne
Formålet med det er at beboerne
for en anderledes dag, noget at se
frem til, en som er meget dement
og sidder i rullestol, er ved at rejse
sig for at danse pga. musik ved
sidste fest.
Nogen for sig en lille dans, og
synger med. At se beboerne glade,
så ved man at man har lavet noget
godt.
Venneforeningen er nystartet den
10/2-2019. Vi har holdt
musikeftermiddage med harmonika
og sang og kaffe og lagkage samt
Sct. Hans arrangement. Alle
beboere er inviteret på bustur i
oktober med krobesøg og
kaffe/æblekage. Endvidere musik og
sang eftermiddag i november og
jule arrangement i december med
kaffe, gløgg og æbleskiver samt
musik og julesange. Beboerne vil få
en lille julepakke fra
venneforeningen. Beboerne glæder
sig meget over at være med til sang
og harmonikamusik.
Dyrke stolegymnastik/dans samt
sang og hygge.
Medlems pleje for at give
medlemmerne et løft og styrke der
gode sociale og kulturelle
sammenhold. Åbent hus for
borgerne i Slagelse, hvor de kan se
hvad og hvordan vi laver det gamle
Korsør.

20.000 kr.

20.000 kr.

12.000 kr.
12.160 kr.

Brugerrådet ved
Atkærcenteret

Pensionister og
efterlønsmodtagere,
specielt med fokus på de
ensomme og dem som
normalt ikke har råd til at
deltage i denne type
aktiviteter.

Ældre Sagen Slagelse
lokalafdeling
Ældre Sagen, Korsør afd.

Ældre borgere i Slagelse

De frivillige Blæksprutter
i Slagelse

Ældre og handicappede
personer i Slagelse by.

Teatergruppen
Casablanca

Vores målgruppe er
hovedsageligt efterlønner
og pensionister.
Vores mål er ligeledes at
få ensomme ind og se
vores forestilling.
Vi invitere ældrecenter og
plejehjem i kommunen.
Veteraner fra Slagelse
eller omkringliggende
kommuner, dvs. tidligere
soldater,
nødhjælpsarbejdere,
politi og
sundhedspersonale der
har været udsendt af
Danmark til
internationale missioner.

Veteran Café Slagelse

Medlemmer af Ældre
Sagen og ældre borgere i
Korsør samt 56 frivillige.

Vi påtænker 3 arrangementer i 2020
som alle skal være med til at
bekæmpe ensomhed blandt ældre.
- Bustur hvor vi frivillige går ind og
støtter de svageste ældre, så de
også kan deltage.
- Fællesspisning med musisk
underholdning
Besøgstjeneste, tryghedsopkald,
motionsvenner, spisevenner
Lokalafdelingen har 20 faste
arrangementer bl.a. motion,
madlavning, litteratur,
samtalegrupper.
Orienteringsmøder, oplysende
foredrag og aktiviteter der kan
fremme medlemmernes trivsel og
velvære.
Vi hjælper med handymand
opgaver, skifter elpære, indstiller
TV, sy arbejde, flytter malerier m.m.
Teaterstykke med titlen Pyt.
Et teaterstykke der beskriver lykke.
Danskerne er som bekendt verdens
lykkeligste folk.

25.000 kr.

At tilbyde socialt fællesskab på
tværs af missioner og bopæl, for at
mindske social isolation, særlig for
de veteraner der er hårdt ramt
psykisk. Vi mødes én gang pr måned
til uformelt samvær med lidt let at
spise. Vi afholder også aktuelle
foredrag, samt fejrer højtider med
jul/påskefrokost med pakkeleg osv.,
laver udflugter såsom fisketur,
shelterture og weekendophold hvor
hele familien har mulighed for at
deltage. Det sociale uformelle
fællesskab blandt ligesindede
betyder meget for den enkelt.

15.000 kr.

25.000 kr.
25.000 kr.

15.000 kr.

30.000 kr.

Ringen i Slagelse

Alle der har
alkoholmisbrug og som
ønsker at stoppe.
Frivillige som ønsker at
hjælpe andre mennesker
til et bedre liv.
Hjælpe ædru Udsatte
borgere med et netværk
og forebygge ensomhed.

Netværk for socialt
Socialt udsatte kvinder
udsatte kvinder i Slagelse nuværende og tidligere
hjemløse kvinder
nuværende og tidligere
brugere af varmestuen i
Slagelse

SAND Nordvestsjælland

TUBA

Målgruppen for SANDs
arbejde er hjemløse som
de er beskrevet i
servicelovens § 110 og
tidligere hjemløse. Vi
skelner ikke mellem om
de bor på en boform eller
ej.
TUBA er en NGO, der
tilbyder anonym
rådgivning og terapi til
unge mellem 14-35 år,
der er vokset op i familier
med alkohol- eller
stofmisbrug.

Når en alkoholiker er startet på sit
ædru liv, med Ringen som
medspiller, så vil det være til stor
gavn hvis vedkommende kunne få
tilbud om passusego/fysioisk
massage. Tilbuddet er tænkt som 5
til 10 gange passusego /fysioisk
massage, over 10 – 15 uger.
Mange alkoholikere har gang
besvær, der skyldes årebetændelse,
massagen kan påvirke nervevævet
og derved være smerte lindrende
og give en "pænere" gang.
Formålet er at give udsatte kvinder i
Slagelse kommune et sted at mødes
hvor det er i orden ikke at have styr
på alting, et forum med fælles
spisning, kreative ting, ture ud af
huset, biograf, wellness dag, små
oplysningsmøder om bl.a.
depression, ked af det hed, lidt om
Sand og hvad der ellers kommer af
ønsker.
Vi holder åbne møder ca. en gang
om måneden, laver begivenheder i
området i og omkring Slagelse (og
de andre tilknyttede område) med
henblik på at oplyse både hjemløse
og hr og fru Danmark omkring
hjemløshed (både problemstillinger
og evt. løsninger)
Ved hjælp fra frivillige coterapeuter, kan vi tilbyde flere unge
i målgruppen et forløb i en
terapigruppe og dermed hjælpe
flere unge, der er belastet af
senfølger fra opvæksten.
De frivillige co-terapeuter har behov
for opkvalificering og løbende
supervision og sparring fra en
erfaren medarbejder.
De frivillige skal gennemgå et
introkursus samt deltage i
supervision sammen med andre
frivillige. De indgår i tilbuddet om
gruppeterapi og rådgivning til ugen i
TUBAs målgruppe,3 timer hver 14
dag

48.800 kr.

15.000 kr.

0,00 kr.

11.220 kr.

Frivilligcenter SR-Bistand

Rådgivningen er for
borgere, der er havnet i
en situation, hvor de ikke
har den fornødne
juridiske indsigt eller
overblik til at forstå,
hvorfor de er havnet i en
given situation.

VeteranHaven

Særlig vægt på udsatte
mennesker og deres
pårørende. Herudover
dagpleje-, børnehave- og
skolebørn, unge,
studerende, familier,
voksne, pensionister og
etniske gruppe. Ensomme
og psykisk udfordret.

Landsforeningen
Spædbarnsdød

Vores målgruppe er alle
der mister et spædbarn
under graviditeten, i
forbindelse med fødslen
eller i barnets første
leveår + forældrenes
pårørende.

Foreningens landsdækkende
retshjælp.
Den social-juridiske rådgivning
tilbyder rådgivning efter princippet
hjælp til selvhjælp. De frivillige
rådgivere er færdiguddannede
jurister og socialrådgivere eller
studerende på sidste år.
Hovedparten af hjælpen ydes via
telefon, men det er også muligt at
henvende sig personligt eller via
mail.
Et gratis og permanent tilbud. Vi
bygger selv alt imedens vi bygger
hinanden op. Du kan være frivillig
bruger eller hjælper. Alle er aktiv
udøver på deres niveau. Vi bygger
hønsehuse, sheltere, bålpladser,
børne borge, drivhuse, fuglekasser,
havebænke m.m. Alt i eget tempo
med plads til pauser. Vi afgør hvad,
hvor, hvordan og hvornår for det er
vores projekt. Vi dyrker
fællesskabet. Flyttes fokus fra
sygdom, udfordringer og
ensomhed, til mod, handling og
anerkendelse. Her er plads til alle!
Formålet er at ingen forældre skal
føle sig alene i sorgen. De frivilliges
opgaver er at være Mødeledere i
Sorggrupper Kontaktpersoner i
Forælder-til-forælder samtaler over
telefonen, hvor vi matcher frivillige
med forældre ud fra nogle kriterier
som fx barnets levealder,
provokeret fødsel eller
fertilitetsudfordringer. Den frivillige
medarbejder bruger 10
tim/sorggruppeforløb og 5
tim./forælder-til-forælderforløb.

0,00 kr.

20.000 kr.

0,00 kr.

Recovery Bulls Slagelse

Målgruppen er voksne
udsatte kvinder og mænd
med sammensatte sociale
problemer som f.eks.
hjemløshed, misbrug,
kriminalitet og
sindslidelser.

Bedre Psykiatri

Pårørende / familier til
psykisk syge og sårbare.
Borgere der ønsker
oplysning om psykiske
sygdomme og
behandlingsmuligheder.
Samt info om hvordan
man får støtte og
vejledning.

ADHD-foreningen,
lokalafdeling
Vestsjælland

Personer med ADHD,
deres pårørende og
fagfolk som har med
ADHD at gøre

Socialt udsatte borgere har ofte
flere sammensatte problemer. Det
kan handle om misbrug af stoffer og
alkohol, om sindslidelser,
kriminalitet eller hjemløshed.
Oplevelsen af ensomhed, af at leve
på kanten af eller helt uden for det
almindelige samfund er en
fællesnævner. Hertil kommer den
kontante oplevelse af fattigdom.
Gruppen af socialt udsatte borgere i
Danmark er stigende,
dokumenteres det i rapport efter
rapport. Menneskeligt er det
armodigt, samfundsøkonomisk er
det skidt købmandskab.
Vi støtter/rådgiver
pårørende/familier med psykisk
syge. Ved pårørende og netværks
kurser, samtaler, foredrag, info
materialer, som bisiddere. Med
psykiatrien og CPUS arbejder vi for
udvikling af behandlingstilbud og
med-inddragelse af de pårørende i
en Recovery baseret tilgang til at
komme sig.
Netværksgrupper er en god
velafprøvet måde at støtte på. Som
noget nyt vil vi gerne oprette en
gruppe rettet imod forældre til
psykisk sårbare børn/unge.
Cafe er for at have et sted at kunne
mødes med ligestillede og få et
netværk samt kunne spare om
hverdagsproblemer / udfordringer
mm.
Messer er for at udbrede
kendskabet til foreningen og få
uforpligtigende snakke med folk
som ellers ikke ville opsøge
foreningen.
Lejr og udflugt er for at folk med
ADHD tit har svært ved at indgå i
fællesskaber. og har svært ved at
komme på alm. ferie.

20.000 kr.

62.968 kr.

0,00 kr.

Kræftens Bekæmpelse
Slagel lokalforening.

Støtte og aktiviteter til
Kræftramte/ pårørende,
samt røg og alkohol stop
for De unge.

Rygsøjlegigt og Morbus
Bechterew

Målgruppen er at
udbrede kendskabet om
Rygsøjlegigt og Morbus
Bechterew til
offentligheden, læger,
sygeplejersker,
fysioterapeuter m.fl. samt
til sygdomsramte og
deres familier.

Scleroseforeningens
Lokalafdeling
Slagelse/Sorø

Den primære målgruppe
er personer med sclerose
og deres pårørende. Men
andre med anden kronisk
sygdom, har også
benyttet sig af relevante
aktiviteter.
Erfaringsudveksling i
Erfagruppe Vestsjælland
for Døvblinde borgere
bosat i Slagelse Kommune

Foreningen Danske DøvBlinde FDDB for
Erfagruppe Vestsjælland

Foreningens formål er at være til
hjælp med aktiviteter, fordrage til
kræftramte og pårørende
Oplysningskampagner og fordrage
for unge, røgfrit miljø og alkohol
stop.
Vores formål er at være synlige i
offentligheden, være til stede ved
sundhedsdage/messer, apoteker.
Være kontaktpersoner for alle der
kommer i kontakt med
sygdommene eller ønsker at vide
noget om disse. Vi sørger for
videreformidling af materialer samt
nyheder indenfor forskning,
træning, mad m.m. Vi er også på de
sociale medier og laver i 2020 en
facebookgruppe hvor
sygdomsramte kan udveksle
erfaringer m.m. Vi er også
behjælpelig med div. ansøgninger i
kommunen.
Foreningens formål er at arrangere
aktiviteter, foredrag og sociale
arrangementer, der forbedrer
personer med scleroses livskvalitet
og skaber forståelse for deres
situation.
Erfaringsudveksling med ligestillede,
netværk og fællesskab er det
vigtigste. En vej ud af ensomhed og
isolation som er en fast følgesvend
når man mister både syn og hørelse.
I Erfagruppen oplever alle at blive
hørt og set, der er tolke til alle, der
er hjælpere og kontaktpersoner og
det er trygt og hyggeligt at mødes.
Vi ser en mødeprocent på 100 så
det er vigtigt for vores medlemmer
at komme i den lokale erfagruppe,
høre nyt om hjælpemidler, møde en
døvblind rådgiver og få
råd/vejledning.

0,00kr.

15.000 kr.

20.000 kr.

0,00 kr.

Arbejdsskadeforeningen
AVS

Personer med en
arbejdsskade og andre
som har nedsat
erhvervsevne.

Astma-Allergi Foreningen Sårbare og syge børn og
unge ml. 9 - 17 år med
astma, allergi eller eksem.
Deltagerne kommer fra
hele landet, men vi vil
gerne gøre en særlig
indsats for at opnå
deltagere og frivillige fra
Slagelse.

Parkinsonklub Slagelse

Hjerneskadeforeningen
Vestsjælland

Sårbare medlemmer med
ringe kontakt til andre
medborgere
Målgruppen er borgere i
Slagelse Kommune med
en erhvervet hjerneskade
og deres pårørende samt
foreningens frivillige,
ulønnede medarbejdere,
medlemmerne,
fagpersoner mfl. med
interesse for formålet.

Vi yder råd og vejledning,
bisidderhjælp samt hjælp til
formuleringer af diverse skrivelser
til jobcenter, AES, AST m.fl. Det er
typisk sager med alvorlige psykiske
arbejdsskader, men også fysiske
arbejdsskader, hvor skadelidte
bliver voldsomt psykisk påvirket af
et langvarigt sagsforløb.
Vores opgaver i disse sager kan
blive ganske omfattende og
langvarige, da vi ofte er nødt til at
støtte massivt på alle fronter, hvis
ikke arbejdsskade/jobcentersagen
skal tage en forkert drejning.
Formålet ved Luftballonen Sommer
camp er at støtte, rådgive og skabe
gode sociale netværk for sårbare og
kronisk syge børn og unge, igennem
en 9 dages camp. Luftballonen
klæder deltagerne på til bedre at
kunne tackle deres kroniske
sygdomme på egen hånd, hvilket
opnås via undervisning i astma,
allergi og eksem samt vejrtrækning,
hjælp til selvhjælp samt skabe gode
sociale grupper med mulighed for at
danne bånd på tværs af
aldersgrupper og sygdomme, alts
ammen i trygge omgivelser med
fagpersonale.
Foredrag, sang, dans specielt
Parkinson ballroom, dialogmøder.

25.000 kr.

Aftentilbuddet på
Kongehavecentret til alle ramte,
pårørende m.fl., er kommet rigtig
godt i gang.
Videreudvikling af caféen i 2020
samt kunne give et tilbud om en
miniferie med fagligt indhold
(foredrag) for denne cafés
besøgende samt med foreningens
øvrige medlemmer og frivillige for
at opbygge og styrke netværket.

30.000 kr.

0,00 kr.

10.000 kr.

Dansk Handicap
Forbund,
Korsør/Skælskør afd.

Osteoporoseforeningen,
lokalafdeling
Vestsjælland,
v/lokalformand Vibeke
Beierholm

Dansk Handicap forening
Slagelse

Epilepsiforeningen Kreds
Midtvestsjælland

At arbejde for
handicappedes interesser
og give personer med
fysisk handicap og andre
interesserede, der ofte
ikke har lejlighed til at
komme ud og møde
andre og deltage i socialt
samvær.
Osteoporoseforeningen
henvender sig til yngre og
ældre, medlemmer og
ikke-medlemmer for at
oplyse om forebyggelse
og behandling af
knogleskørhed, således at
flest muligt bevarer
trivsel og førlighed.

Vores medlemmer er
ramt af funktions
nedsættelse og kan ikke
komme på ferie uden
liftbus, vi har tilsagn om
fem kørestol bruger der
gerne vil med til Balka
strand (Bornholm) med
hjælper.
Voksne m. epilepsi. De er
udfordret pga. de
psykosociale
konsekvenser, som følger
med epilepsien. Er
ensomme, dårligere
uddannede, større
arbejdsløshed, tjener
mindre. Udfordret ift.
uddannelse/arbejde.

Diverse medlemsaftener i
Teglværksparken med spisning,
underholdning og social samvær.
Busture i landskabet med
muligheder for oplevelser og socialt
samvær. En ferietur med liftbus.
(Se endvidere vedhæftede brev).

60.000 kr.

Hver 3. kvinde og hver 8. mand vil i
løbet af livet få et brud som følge af
knogleskørhed. Oftest er det et
brud på håndled, underarm eller
lårhalsen. Andre oplever
voldsomme smerter i ryggen efter
sammenfald af en eller flere
ryghvirvler. Knoglebrud kan
medføre nedsat arbejds- og
bevægelsesevne og i sidste ende
invaliderende med nedsat
livskvalitet til følge. Risikoen for nye
brud inden for kort tid efter er
meget stor, såfremt man ikke er i
forebyggende behandling.
Bornholm på Balkan strand fra
5/10-9/10 2020 med lift bus og
hjælpere.
Foredrag på medlemsaftner.

0,00 kr.

Mange voksne med epilepsi tør ikke
rejse alene, så derfor har vi
arrangeret bustur til Prag med
ophold på bådhotel og udflugter. Vi
har vores egen bus, så der er
optimale muligheder for
netværksdannelse på busturen frem
og tilbage. Opholdet er på et
bådhotel, hvor værelserne jo er
små, så også her vil det være
naturligt at søge selskab med resten
af deltagerne. Der vil være tilbud
om guidet byrundtur til fods, tur til
Karlstejn/Nizbor og til
Theresienstadt.

30.000 kr.

0,00 kr.

Epilepsiforeningen Kreds
Midtvestsjælland

Fagfolk mangler konkret
opdateret viden om
epilepsi og
følgevirkningerne af
epilepsi / skjulte
handicaps.
Videnskabelige
undersøgelser viser
mindre udd./løn, tidligere
død, ensomhed,
depression, angst.

Epilepsiforeningen Kreds
Midtvestsjælland

En del voksne mennesker
med epilepsi er tit meget
ensomme og kommer
ikke så meget ud. Her får
de muligheden for at
være sammen med andre
voksne med epilepsi,
hvilket gør, at de føler sig
trygge.

Hjernesagen Slagelse &
Sorø

For personer med
Hjerneskade som følge
Blodpropper og
Blødninger i Hjernen
Samt Trafik Skader og
Andre hjerneskader.

Epilepsikonferencen bliver afholdt
hvert andet år, Det er
Epilepsiforeningen centralt, der
afvikler konferencen, der er
henvendt til fagfolk, frivillige og
medlemmer. Jeg har vedhæftet
programmet for
Epilepsikonferencen 2018, så I kan
danne jer et indtryk.
Vi vil tilbyde 2 fagfolk fra Slagelse
kommune, at vi betaler
deltagergebyret og transporten, så
de kan deltage i
Epilepsikonferencen.
Samlet bustur til Dyrehavsbakken,
hvor vi spiser aftensmad samlet og
bagefter går ind og ser
Cirkusrevyen.
Det er formålet med aktiviteten, at
deltagerne får en oplevelse
sammen med andre mennesker
med epilepsi under trygge forhold.
De kan udveksle erfaringer og
etablere netværk under busturene
og under middagen. Der er
opsamling Slagelse, Sorø,
Dianalund, Holbæk og Roskilde.
Da vi er nødt til at Have lift bus,
bliver vores pris dyrere end
normalt. Der er personer, der sidder
i kørestol. Flere medlemmer er
svagt gående og mange bruger
rollator. Disse personer vil vi også
gerne gie en oplevelse.

0,00 kr.

0,00 kr.

30.000 kr.

Hjerteforeningen
Slagelse

Alle borgere i Slagelse
Kommune, vil kunne have
udbytte af
Hjerteforeningens tilbud,
uanset køn, alder,
etnicitet, helbred m.m.
Der vil i videst muligt
omfang blive taget hånd
om evt. sociale uligheder.

Oplysning, formidling, og rådgivning
om såvel hjertesygdom som
forebyggelse af hjertesygdom.

20.000 kr.

Dette foregår ved bl.a. caféaftener,
blodtryksmåling,
sundhedsarrangementer,
motionsaktiviteter og lignende.
Caféaftener er informative og
socialt betonede, hvilket vægtes
meget højt. Vi satser på, at vi i 2020
kan holde caféaften, hvor en "kendt
person" med hjertesygdom vil være
en del af arrangementet.

Lokal afd. af
Lungeforeningen i
Slagelse Kommune

Lungesyge med
forskellige
udfordringer/alle
medlemmer. Målgruppen
skal udfordres fysisk, så
de lever længere og
undgår sygehus.
Der forventes 30 delt på
ture.
Rådgivning omfatter alle
medlemmer.

Diabetesforeningen

Målgruppen er
foreningens medlemmer,
som gives oplysning om
sygdommen, sociale
arrangementer,
udflugter.

Børnebørnenes madværksted, hvor
børn og bedsteforældre sammen
laver hjertevenlig mad.
Tur til Gisselfeld Skovtårn. Formålet
er at give fysiske udfordringer i
vejrtrækningen samtidig en fælles
oplevelse

20.000 kr.

Tur til Zen Garden ved Stenlille.
Formålet er via en gåtur i en 24000
m2 stor have, at tilbyde deltagerne
motion og fællesskab og dermed
bidrage til øget livsglæde.
Øget digital kontakt til, fastholdelse
af og rådgivning af medlemmer og
deres pårørende. Til dette ønskes
indkøbt en pc, printer og
nødvendigt software.
Køb af 20 trøjer med logo til
synliggørelsesaktiviteter.
Vi ønsker at arrangere en udflugt til
Laholm i Sverige, med Carsten Egø
Nielsen, som guide.
Vi brugte Carsten til tur i Slagelse
Kommune i 2019, fantastisk tur,
medlemmer ringede ligefrem og
sagde tak for en god tur. 40
personer havde en fantastisk dag.

18.000 kr.

Foreningen af kroniske
smertepatienter (FAKS)

Kroniske smertepatienter,
pårørende samt
mennesker med interesse
for området.

Mission Afrika Genbrug

Målgruppen for vore
aktiviteter er de frivillige,
som arbejder i butikken.
Vi danner et netværk for
hinanden i hverdagen.
Her kan tales om
ensomhed, sorg og savn
og sygdom i seniorlivet.

Folkekirkens Nødhjælp
Genbrugsbutik Korsør

Målgruppen er de
frivillige medarbejdere

Mission Afrika Genbrug

Alle er velkomne uanset
forskelligheder, hvad
angår religiøs og etnisk
baggrund. Socialt
fællesskab i vores Butik,
alle frivillige, ulønnede.
Mødes 1-4 gange ugl.
Plads til alle, også fra
jobcenter.

2 foredrag, som kan motiverer
kroniske smertepatienter samt
deres pårørende og andre med
interesse for området, til at få det
bedste ud af livet som kroniker.
Foredragene vil blive holdt i salen
på biblioteket, hvor der er plads til
100 mennesker.
Målgruppen for vore aktiviteter er
de frivillige. Vi danner et netværk
for hinanden i hverdagen. Her kan vi
mødes og italesætte emner som
seniorsygdomme ensomhed, sorg
og savn og udveksle livserfaring. De
frivillige får gavn af §118 midler og
medfører et aktivt seniorliv, som
skaber glæde, sundhed og
muligheder for udfordring og
udvikling for den enkelte og
netværket som helheden.
Formålet er at indsamle midler til
Folkekirkens Nødhjælps mange
projekter i udviklingslandene, samt
til førstehjælp ved naturkatastrofer,
såsom jordskælv, oversvømmelser
samt hjælp til de store
flygtningelejre i nærområderne.
At forebygge ensomhed ved socialt
samvær, minimere problemer ved
at dele dem med andre. Alle kan
noget, sammen kan vi meget. Styrke
og værdsætte ressourcer hos
hinanden. Opbygge netværk og
venskab gennem arbejdsfællesskab
i Butikken, ved sortering af effekter,
minimere og sortere affald efter nye
retningslinjer, betjene kunder og
skabe økonomisk overskud til
mennesker, der ikke har samme
vilkår som os. Vigtigt med
rummelighed, plads til alle, lytte,
opmuntre, dele sorg og glæde med
hinanden.

0,00 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

Nyt igen-Blå kors
genbrugsforretning

Unge og ældre, mænd og
kvinder, som har behov
eller lyst til at være med i
et fælles socialt projekt.
Pensionister, unge som
venter på studieplads,
pers. som har div. syg
domsforløb eller fra
sprogskoler.

Folkekirkens Nødhjælp
Genbrugsbutik

Folkekirkens Nødhjælp
Genbrugsbutik arbejder
med salg af tøj m.m.
Overskuddet går til
udvikling og
nødhjælpsarbejde til
hjælp går verdens
fattigste
KOMsammen Slagelses
målgruppe er socialt
isolerede og ensomme
unge Mellem 15-30 år,
der ønsker at forbedre
deres situation
sundhedsmæssigt og
socialt. Det er for
ensomme unge bosat i
Slagelse og omegn.

KOMsammen Slagelse

Genbrugsforretning med
tilknyttende værksteder. Syværksted hvor kasserede tekstiler
laves om til nye produkter.
Træværksted hvor der repareres og
males småmøbler.
De fremstillede produkter sælges i
genbrugsforretningen.
Alle er frivillige og arbejder forsk.
antal timer, efter evne, om ugen.
Blå kors er en kristen social
hjælpeorganisation, som hjælper
udsatte mennesker, hjemløse,
misbrugere og deres børn/unge.
(TUBA Slagelse)
Blå kors hjælper i Danmark og
Grønland.
Vi er 24 damer som med glæde
arbejder frivilligt og ulønnet i
Folkekirkens Nødhjælp
Genbrugsbutik i Skælskør

5.000 kr.

Formålet i KOMsammen Slagelse er
at hjælpe ensomme unge, der
ønsker at forbedre deres situation,
både sundhedsmæssigt og socialt.
Aktiviteterne er således planlagt til
at hjælp både sundheds- og
relationsfremmende, med fokus på
mad og bevægelse. Der bruges
metoderne hjælp-til-selvhjælp, og
aktiviteter som metode til at øve
sociale kompetencer.
Det medvirker til at de unge får
redskaber til at træffe sundere valg,
styrker deres selvværd, og får
mulighed for at finde en vej ud af
deres ensomhed.

5.000 kr.

5.000 kr.

Børns Vilkår

Målgruppen for Børns
Vilkårs rådgivning er børn
og unge i Danmark, der
har problemer i deres
hverdag. Langt
størsteparten af de børn
og unge, som kontakter
os, er i aldersgruppen 618 år.

Natteravnene

Målgruppen er de unge
mennesker i nattelivet

Dansk Præmatur
Forening

Målgruppen er børnene
via fagfolk, primær
pædagoger på de 37
daginstitutioner i
kommunen. De
sekundære er forældre,
idet samarbejdet mellem
fagfolk og forældre
omkring barnets trivsel
forbedrer viden.

I 2020 forventer Børns Vilkår at
gennemføre cirka 70.000
rådgivninger med børn, unge og
forældre. For at nå det mål i 2020
vil Børns Vilkår iværksætte følgende
udvidelser af rådgivningen: 1)
udvidelse af rådgivningens
åbningstid, 2) rekruttering af flere
frivillige til BørneTelefonen via
åbning af ny afdeling i Århus, samt
mulighed for hjemmerådgivning og
3) opdatering af BørneTelefonens
rådgivningstilbud i forhold til den
teknologiske udvikling.
Natteravnene er synlige i nattelivet,
hvor vi har kontakt med rigtig
mange unge mennesker. Vi er en
tryghed for dem i nattelivet, og de
bruger os ofte til en snak om stoffer
og andet, der fylder hos dem. Vi
hjælper de unge der har drukket for
meget, ligesom vi afsøger områder i
byen, hvor de unge kan tænkes at
lægge sig til at sove. Vi uddeler
kondomer, så vi forebygger
sygdomme og uønskede
graviditeter, ligesom bolsjer og
tyggegummi fast ligger i vores
lommer og uddeles på vores ture.
En kampagne til daginstitutioner
med henblik på rådgivning til
pædagoger til for tidligt fødte børn
med særlige behov om, hvordan de
kan være med til at skabe bedre
trivsel for børnene i
daginstitutionerne. Foreningen har
udarbejdet en special udgave af alle
artikler, fagartikler og beretninger, i
en institutionsudgave. En del for
tidligt fødte børn er påvirket af
såvel fysisk og psykisk og
følelsesmæssig følger i de tidlige år
uden at være handicappede, og har
stor behov for forbyggende hjælp.

0,00 kr.

10.000 kr.

0,00 kr.

UFL Vestsjælland

Unge boglige svage med
særlige behov fra 16-45
år

Børns Voksenvenner,
Slagelse og Omegn

Børns Voksenvenner
arbejder med formidling
af venskaber mellem
børn, der har for lidt
voksenkontakt og
ressourcestærke voksne.
Børnene kommer tit fra
små familier med enlig
forsørger og lille netværk.

Metal Midt-Vestsjælland

Hjælp til danske og etnisk
unge, der har svært ved
fagligteknisk indlæring.

Støtteforeningen for
Ringsted Krisecenter

Voldsramte kvinder og
børn der til enhver tid har
midlertidigt ophold på
Ringsted krisecenter. Vi
frivillige tager vagter og
arrangerer ture og
oplevelser for beboerne i
det omfang vi kan skaffe
penge.

At skabe et socialt netværk og et
aktivt fritidsliv sammen med
ligestillede. Mulighed for et
mødested hvor det sociale samvær
kan være med til at skabe et aktivt
fritidsliv.
Markedsføringstiltag for at skaffe
nye voksenvenner samt materiale
vedr. kendskab til foreningen,
oplysningsforedrag vedr. det gode
børneliv.
Kørsel til hjemmebesøg hos børn og
voksne. Godkendelse og matchning
af børn og voksne. Kurser for nye
voksenvenner, netværksmøder
samt årlig aktivitetsdag for børn og
voksenvenner.
I år har vi endvidere et nyt projekt
med en storebror/-søster ordning,
hvor vi skal ud at søge efter
ressourcestærke unge over 18 år.
Starte op i 2010 sammen
undervisningsministeriet for at
fastholde danske og etnisk unge i
deres faglig erhvervsuddannelse,
støtte de ung ved ekstra indlæring
give af disse senior håndværker,
samtid fortæller vores senior de
unge om arbejdsmarked de skal ud
til. De støtter de unge med de
problemer der opstår i hverdagen.
Senior har fået flere unge igennem
deres uddannelse, når de har haft
det svært. Seniorerne kommer i
Slagelse og i Ringsted. Ringsted og
Sorø støtter derfor også.
Vi har erfaret, at gode oplevelser i
fællesskab med andre giver både
kvinderne og børnene fornyet mod
og evne til at komme gennem deres
krisetilstand. Desuden er fælles
aktiviteter med til at styrke
deltagernes sociale kompetencer,
således, at de står bedre rustet til at
klare tilværelsen på egen hånd, når
de igen fraflytter krisecenteret. Vi
søger om penge til en tur til
Cirkusland for alle beboerne.

0,00 kr.

25.000 kr.

20.300 kr.

0,00 kr.

Slagelse Idrætsklub

Storebror projektet er en
frivillig mentor ordning
under Slagelse ik for
sårbare unge. Mentor
ordningen henvender sig
til unge under 18år, der
mangler en ressource
stærk voksen i deres
netværk.

FBU
Målgruppen er forældre
Forældrelandsforeningen til anbragte børn og
Region Sjælland
forældre med en aktuel
børnesag. FBU's formål er
at støtte forældre til børn
og unge som har behov
for særlig støtte efter
serviceloven. Se
vedtægterne.

Foreningen Den
Boligsociale Fonds
lokalkomite i Slagelse

1. Ensomme enlige og
børnefamilier uden
netværk
2. Psykisk sårbare unge
mellem 16 og 35 år med
social og følelsesmæssige
udfordringer, som
ensomhed, manglende
selvværd, tristhed.

Projekt ”Storebror”
De unge kan have problemer med
ensomhed, psykiske lidelser eller
have haft et misbrug. En fælles ting
for alle de unge der er en del af
storebror projektet, at de alle har
brug for støtte til at komme et
skridt videre i deres liv.
Mentorerne er voksne over 20 år
der har tid og energi til at være
sammen med den unge omkring
nogle gode oplevelser. Ydermere er
de voksne fagpersoner der har en
socialfaglig baggrund.
Der arbejdes fortsat med at
opbygge muligheden for at forældre
skal kunne få en bisidder,
rådgivning og støtte i forb. med
børnesag eller anbringelse. I
Slagelse blev der startet op i 2013,
der arbejdes med telefonsamtaler,
hjemmebesøg, hjælp til læsning af
sagsakter, deltagelse i møder i
forvaltning, institution eller hvor det
er påkrævet.
Værestedet Pusterummet:
Formål at skabe sociale relationer
og støtte til at løse sociale og
personlige problemer.
Netværksaktiviteter, fællesspisning,
udflugter og bisidderfunktion
UngTilUng.com:
Formål at forebygge psykisk
sårbarhed, fremme den enkeltes
trivsel og fastholde et ungdomsliv
med arbejde og uddannelse.
Online trivselsplatform med
Peerchat og blog. Frivillige med
egen baggrund-peers.
Mentorrådgivning og
selvhjælpsværktøjer. Frivillige med
faglige kompetencer.

25.000 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

Kvinder på Farten

Foreningens indsats vil
være rettet mod to
målgrupper; kvinder og
børn i alderen 2-15 år fra
udsatte boligområder i
Slagelse, primært
Ringparken. Enkelte
aktiviteter vil være rettet
mod hele familien.

Bydelsmor

Isolerede kvinder,
primært af anden etnisk
oprindelse end dansk.
Bydelsmødrene støtter
andre kvinder til at
opdage og anvende egne
ressourcer. Det styrker
kvinderne selv, deres
børn og familier.

Røde Kors Slagelse

Ensomme, ældre,
handicappede og svage
borgere. Udsatte børn fra
belastede familier. Svage
familier og generelt
sårbare mennesker.

1) Ugentlige klubaktiviteter: At
styrke børns sociale egenskaber,
motorik, selvforståelse (gennem leg
og læring)
2) Udflugter: Tage kvinder og børn
med til natur, fritidsaktiviteter
(svømning), historiske steder i og
udenfor Slagelse
3) Relationer og netværk: Styrke
kvinders netværk og relationer
gennem social komsammen og to
årlige hyttetur/camp. Virke som
rollemodeller og få kvinderne ud af
blokken.
4) Kompetenceudvikling: Udvikle og
styrke medlemmernes faglige og
pædagogiske kompetencer
Bydelsmødre besøger kvinder i
lokalområdet og taler med dem om
emner, som er relevante for den
besøgte kvinde. En samtale med en
Bydelsmor tager ca. 1 times tid.
Bydelsmødre lytter og kan ofte tale
samme modersmål som kvinden.
Samtalen foregår ligeværdigt og i
øjenhøjde.
Bydelsmødre bygger bro mellem
kvinderne og lokalsamfundet.
Bydelsmødre informerer om og
henviser til fx kommunens tilbud,
foreningslivet eller andre
arrangementer. Bydelsmødrene
deltager til mange andre
arrangement i kommunen.
Røde Kors hjælper og støtter
udsatte, svage og sårbare borgere i
Slagelse Kommune gennem vore
mange aktiviteter. Julehjælp
uddeles til trængende borgere
udvalgt af kommunen. Børn sendes
på ferielejr, ligeledes udvalgt af
kommunen.

0,00 kr.

15.000 kr.

30.000 kr.

Ungdommens Røde Kors
i Slagelse

Ensomme unge mellem
18-35 år, udsatte børn og
voksne med sociale
udfordringer,
sindslidende, borgere
med handicap, unge
misbrugere, børn der
bliver mobbet / er
ensomme, eller risiko for
stofmisbrug.

Røde Kors Skælskør

Ensomme og eller alene
boende, udsatte
børnefamilier, hjemløse
samt NYT: hjemsendte
hospitalspatienter med
støtte til en ny dagligdag
samt kontakt til relevante
parter. Uddannelse af
frivillige.

Red Barnet Ungdom

Målgruppen er børn og
unge i alderen 6-12 år
med flygtningebaggrund,
som har fået midlertidig
opholdstilladelse og er
blevet bosat i Slagelse
Kommune samt unge
frivillige i alderen 16-30
år.

Plexus er et mødested i Slagelse for
ensomme unge mellem 18-35 år fra
kommunen og omegn, vi har åbent
hver mandag og fredag fra kl. 17-21.
Vi samarbejder bl.a. med Fokus.
Formålet er at bekæmpe ensomhed
blandt unge voksne.
Børnemadklubben er en klub hvor
frivillige lærer børn at lave god og
sund mad, hver torsdag. Vores
efterårslejr er for børn i kommunen,
der bliver mobbet eller er
ensomme. I vores mentorordning
hjælper unge tidligere misbrugere
andre unge med at komme ud af
misbruget.
Besøgstjeneste, telefonkæde,
julepakker, "Velkommen hjem",
tøjudlevering til hjemløse.
Deltagerne sikres daglig tryghed,
socialt samvær samt kontakt til
relevante parter. De frivillige trænes
i respektive indsatser og deltager i
lokale, regionale og nationale
netværk, der arrangere mindst 1
årlig udflugt for både frivillige og
modtagere samt en juleafslutning.
Uddeling af julepakker til udsatte
børnefamilier.
I venskabsgrupperne henter de
frivillige børnene i deres hjem og
arrangerer lege og aktiviteter for
dem i deres lokalområde i Slagelse.
En af grupperne kører børnene til
Gerlev Idrætshøjskole, hvor de
sammen med højskoleeleverne
laver sjove aktiviteter for børnene.
Formålet er at skabe trivsel blandt
børn og unge med
flygtningebaggrund, ved at skabe
frirum for børnene, hvor de får
mulighed for at indgå i et
fællesskab, danne nye venskaber,
samt får kendskab til mulighederne
i deres lokalområde.

30.000 kr.

20.000 kr.

0,00 kr.

Jytte Knuth

Ældre ikke mobile
borgere, Aldersgruppen
er fra. Der kommer ældre
ikke mobile borgere,
Aldersgruppen er fra 60+
og til 96. Der kommer
også personer, som
endnu ikke er
pensionister.

Formålet med aktiviteterne er, at
skabe livskvalitet for vores ældre
borgere og give dem mere glæde i
hverdagen, få dem ud af deres
boliger og have mere socialt
samvær med andre ældre. Jeg
bruger fælleshuset "Provstehaven"
Borgergade 31F, Vemmelev til
arrangementerne, som gør det lette
for de ældre ikke mobile.

25.000 kr.

