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Ansøgninger §18
Målgruppe

Foreningens
navn og
hjemsted

Indsats, der
Forvaltningens Antal
søges tilskud til bemærkninger frivillige
2018

Alle udsatte

Frelsens Hær,
Roskilde (16)

Der er søgt til
Familie-eftermiddag,
julemiddag for
enlige voksne og
hjemløse,
juletræsfest, udflugt,
sommer-julefrokost
til frivillige

Der gives ikke
tilskud til
arrangementer til
frivillige

Kirkens Korshær Der er søgt til
Der gives ikke til
Roskilde (20)
Inspirationstur m.
aktiviteter alene
foredrag, årsmøde, rettet imod frivillige
frivilligaften,
mødeforplejning,
samt kursus 3. pers.

Antal
brugere

Heraf
Roskilde
borgere

40

130

80

Ansøgt 2018

115

Bevilget 2018 Ansøgt 2019

Bevilget
2019

65.000

40.000

46.500

25.250

300

57.000

22.000

49.000

-

Røde Kors,
Gundsø
afdelingen (41)

besøgstjeneste,
ferielejr for børn,
nørklere,
Genbrugsbutik

Der gives tilskud til
nørklerne, indkøb
af garn og stof,
besøgsvenner,
ferielejre for
børn.Der gives
ikke til fælles
arrangement

120

variende
antal opgjort i
forhold til
hver enkelt
aktivitet

38.500

20.000

38.000

24.000

Svogerslev
Menighedspleje
(42)

Somerferietur for
udsatte familier,
formiddagscafe og
familiehøjskole

Der gives tilskud til
de søgte aktiviteter

7

varierende
antal opgjort i
forhold til
hver enkelt
aktivitet

17.000

15.000

22.000

20.000

Sct. Nicolai
Tjenesten,
Roskilde (65)

anonym
telefonrådgivning,
uddannelse,
fordrag, kurser,
generalforsamling,
møder, anonncer,
tryksager, telefon,
opmærksomheder
og kontorartikler

Der gives tilskud
til foredrag og
telefonrådgiving.
Der gives ikke
tilskud til kurser,
generalforsamling, møder
annoncer,
tryksager, telefon,
opmærksomhed,
og kontorartikler

30

15.000

5.000

10.000

5.000

Dansk
Flygtningehjælp
Frivilliggruppen i
Roskilde (71)

Der søges om
tilskud til aktiviteter
der støtter
integrationen af
borgere med anden
etnisk baggrund end
dansk, herunder
udflugter,
netværkscafeer,
cykelkursus,
annoncering og
tryksager

Der gives tilskud til
udflugter for
familier med anden
etnisk baggrund,
udflugter for
børnefamilier på
integrationsydelse,
netværks-cafeer i
Byens hus,
cykelkursus. Der
gives ikke tilskud
til annoncering og
administration

166

1400-1500

64.000

38.000

71.500

63.000

Ungdommens
Røde Kors,
Roskilde (92)

Der søges om
midler til følgende
projekter/ aktiviteter:
Naturliv for alle,
Eventgruppen,
Grønlandsarrangem
ent, International
gruppe, HR,
Workshops og
frivilligarrangemente
r, Kommunikation,
Frigear - ungecafe,
Viadukt, plexus,
førstehjælp (i alt 10
aktiviteter)

Der gives tilskud til
materialer til
aktiviteter,
workshops. Der
gives ikke tilskud
til materialer til
formidling, PR,
forplejning til
frivillige

237

855

835

100.000

18.000

37.000

19.500

Der ydes kun
tilskud til
foreninger, der er
placeret i Roskilde

20

18

7

8.185

-

Støtteforeningen Der søges om
for Ringsteds
udflugt til
Krisecenter (93) eksperimentarium

2.000

2
Røde Kors,
Der søges om
Roskildeafdeling midler til følgende
en (94)
projekter/ aktiviteter:
Besøgstjeneste, Qnet, nørklere,
patientstøtte,
spiseklubber,
vågetjenesten,
midlertidige frivillige
forældremyndigheds
indehavere til
uledsagede
flygtningebørn

Total alle udsatte

Der gives tilskud til
sammenkomster,
deltageraktiviteter.
Der gives ikke
tilskud til møder,
gaver,
adm/porto/tlf,
kørsel, kurser,
andet

274

variende
antal opgjort i
forhold til
hver enkelt
aktivitet

115.250

69.000

126.050

77.000

471.750

227.000

408.235

233.750

3
Fysisk sygdom

Roskilde - Køge Der ansøges midler Der ydes tilskud til
Kreds Psoriasis til foredrag og togtur aktiviterne
Forening (4)
med medlemmerne

3

60

Patientforeninge Der søges til,
n for lymfekræft netværksmøder,
og leukemi (26) transportudgifter,
oplægsholdere,
udflugter,
julearrangement,
tovholderfunktion,
psykologhjælp,
promovering,
tovholderseminar

Der gives tilskud til
oplægsholdere,
udflugter,
julearrangement.
Der gives ikke
tilskud til
netværksmøder,
tovholderfunktion,
psykologhjælp,
boost på facebook,
tovholderseminar

2

30

Parkinsonforenin
gen Sjællands
Østkreds, Klub
Roskilde (37)

Der gives tilskud til
udgifter til
foredrag,
pårørendegruppe,
klubvirksomhed,
bustransport, sang
og musik,
netværksgruppe.
Der gives ikke
tilskud til udgifter til
trykning af
medlemsblad

10

200

Hjerteforeningen Der søges til
Roskilde
forebyggelses og
Lokalkomité (38) rehabiliterings
aktiviteter,hjertecafe
er, livreddende
førstehjælp/hjertesta
rter kursus,
forebyggelses og
rehabiliteringsopgav
er, foredrag

Der gives tilskud til
de søgte
aktiviteter, dog
reduceret i forhold
til forventet
finansiering fra
Hjerteforeningen,
der gives ikke til
promovering og
kontorhold

21

Danmarks
lungeforening,
lokalforening
Roskilde (40)

Der søges til Cafe,
arrangementer for
lungesyge og deres
pårørende,
international
lungedag,
annoncering
bestyrelsesmøder.
Diverse

Der gives tilskud til
Cafe Åndenød,
Større
arrangementer,
International
Lungedag. Der
gives ikke tilskud
til annoncering,
bestyrelsesmøder/
materialer, diverse

Dansk
Landsforening
for Hals og
Mundhuleoperer
ede (45)

Der søges til
udflugter, teaterture,
bankospil,
julefrokost,
efterårskonference

Der søges til
foredrag,
temaaftenner for
pårørende,
klubmøder,
udflugter,
netværksgruppe
Ene, udgivelse af
medlemsblad

30

20

6.800

6.800

40.000

15.000

40.000

10.000

178

15.000

15.000

15.000

15.000

600

500

53.000

42.700

50.000

40.000

9

ca. 200

200

26.000

16.000

29.000

26.000

3

21 heraf 17
som ikke bor
i Roskilde

Søgte ikke i
2019

PTU, Polio-trafik- Der søges til
ulykke, Roskilde foredrag,
kreds (46)
sommerudflugt,
julearrangemnet

Der gives tilskud til
de søgte aktiviteter

3-5

185

125

17.150

17.150

29.000

23.400

Patientforeninge Der søges om
n Lungekræft
midler til møde og
(51)
tur ud af huset .

Der gives tilskud til
møder i Jyllinge,
tur ud af huset.
Der gives Ikke
tilskud til drift af
lokaler

7

70

30

19.000

8.000

18.000

8.000

Der søges om
Scleroseforening tilskud til årsmøde,
en (58)
forskellige kurser,
cafemøder,
forskellige foredrag

Der gives tilskud
til de søgte
aktiviteter. Der
gives ikke tilskud
til årsmøder.

225

30.000

25.000

30.000

25.000

Hospice
Sjælland
støtteforening
(60)

Der søges om
foredrag,
musikunderholdning
, markering af
højtider,
fortællerbesøg,
events/arrangement
er, supervision,
uddannelse,
netværksdannelse

Der gives tilskud til
de ansøgte
aktiviteter. Der
gives ikke til poster
der kun retter sig
mod frivillige

60-65

300-350

325

30.000

15.000

30.000

15.000

Dansk brystkræft
organisation,
roskilde afdeling
(64)

Der søges om
midler til kontigent
frivilligcenter,
annoncering,
foredragsholder og
diverse møde
udgifter

Beløbet gives som
tilskud til
foredragsholder

6

30

5.000

5.000

5.000

5.000

30

250

10

4
Epilepsiforening
en
Midtvestsjælland
(67)

Der søges om
midler til Revytur,
bornholmtur og
forskellige
uspecificerede
arrangementer

Der gives tilskud til
aktiviteter.

1

24

15

10.000

10.000

22.500

7.500

Hjernesagen
Roskilde, Lejre,
Greve (75)

Der søges om
midler til
medlemsmøder,
nytårsarrangemnet,
udflugt med liftbus,
høstfest,
sommerferie,
efterårstur,
juleafslutning, Afasi
cafe, kursusaktivitet,
administration,
oplysningsmaterial,
netværksmøder for
pårørende

Der gives tilskud til
de søgte
aktiviteter. Ikke til
møder,
administration,
oplysningskampag
ne

10

100

70

50.000

30.000

52.000

25.000

Osteoporosefore Der søges om
ningen afdeling midler til foredrag,
Roskilde (76)
generalforsamling,
knogleforebyggende
træning, Ladywalk.
Udflugt til samsø,
sundhedsdag
roskilde, om
cannabis, foredrag,
julearrangement

Der gives tilskud til
foredrag, ladywalk,
sommerudflugt,
sundhedsdag i
roskilde, møde om
motionsformer.
Ikke til
generalforsamling,
julearrangement

6

595

295

29.000

16.000

29.500

21.700

Gigtforeningen,
lokalgruppen
Roskilde

Der søges om
oplevelsestur til
odense, herunder
bustur, udflugt og
forplejning

Der gives tilskud til
aktiviteten

11

50

Stomiforeningen
COPA,
Roskilde/Køge
(111)

Der søges om
midler til
generalforsamling,
sommertur,
international
stomidag,udflugt,
julestue, og
lokaleleje mm.

Der gives tilskud til
sommertur,
international
stomidag, bowling
svømming,julestue
. Ikke til
generalforsamling,
lokaleleje.

5

244

50

147

Total fysisk
sygdom

6000

6000

15.000

10.000

16.000

10.000

339.150

224.850

378.800

244.400

5.000

5.000

19.882

5.000

16.005

-

Handicap
OrdblindeSøger midler til
Der ydes tilskud til
foreningen
kursus/temaaftener/ aktiviteter
Midtsjælland (5) honorarer
Foreningen
danske
døvblinde (7)

Der søges om
Tilskud til erfamidler til
grupperne
Erfagrupper for
døvblinde i Roskilde

7

84

33

24

105

10

805

17

200

Døveforeningen Der søges midler til
af 1866 (18)
foredrag og
debataftener,
Sociale og kulturelle
arrangementer,
samt arrangementer
med fokus på
studier og erhverv

Der gives ikke
tilskud til andel af
drift der vedr.
Roskilde Borgere

Alzheimerforenin Der søges til
gen (25)
aktiviteter i
netværkscafe,
tilskud til
musikterapeut,
foredrag, sociale
arrangementer samt
til psykologbistand
til yngre
familiemedlemmer.

Der gives tilskud til
de søgte
aktiviteter,
Bevillingen
reduceres da der
er ubestemt
egenfinansiering

15

200

Udviklingshæm
medes
Landsforbund
(ULF)
lokalafdeling
Roskilde (47)

Der gives tilskud til
kursus i diabetes,
forskellige
minikurser. Ikke til
koordinering,
materiale, samt til
transport.

350

3800

Der søges til kursus
i diabetes,
forskellige
minikurser, støtte til
koordinering,
materialer, samt
transport af frivillig
støttepersoner.

200

19.922

6.000

65.000

55.000

60.000

55.000

26.000

14.000

34.800

15.000

5
Bowlingsklubben Der søges om
ROAR (77)
tilskud til baneleje,
tilskud U25 og
pensionister
licenser,
pokaler/medaljer,
trøjer,
medlemsarrangeme
nter, jul sommer,
ekstern træner,
turneringsdeltagelse

Der gives tilskud til
ktiviteter, dog ikke
aktiviteter rettet
udelukkende mod
frivillige.

10

35

23

Dansk
blindesamfund,
kreds
østsjælland (82)

Der søges om
tilskud til foredrag
og anden
underholdning,
herunder transport
til blinde og
svagtseende

Der gives tilskud til
foredrag og anden
underholdning,
herunder kørsel.

5-7

45

20

Unge for
Ligeværd
Roskilde (95)

Udflugter,
playstation m.
mikrofon og spil,
Materialer til
kreative aktiviteter

Tilskud til kuturelle
aktiviteter. Ikke til
Playstation,
grundmaterialer

10

28

27

Total handicap

Misbrugere

Foreningen
Roskilde
Lænken (88)

Der søges om
tilskud til Åben
kaffestue, ture,
fællesspisning,
temamøder, kurser,
kontorhold,
kontigenter

Der give stilskud til
åben kaffestue,
ture,
fællesspisning,
temaaftner. Ikke til
kurser, eller
kontorhold

7

45

40

Total misbrug

40000

70.000

20.000

31.000

14.000

211.922

109.000

225.687

96.900

35.000

20.000

40.000

20.000

35000

Psykisk sygdom Bedre psykiatri,
Lokalafd.
Roskilde/Lejre
(15)

Der søges midler til
honorarer til
foredragsholdere,
samtaleterapeuter,
samt mindfulness
coach

Tilskud til honorar
til mindfulness
instr, honorar til
psykoterapeut.
Ikke til ikkespecificeret
foredrag,
forplejning,
kontorhold,
annoncer.

20000

50.000

6900

10.000

Søgte ikke i
2019

40000

20000

9

200-300

58

50.000

17.000

40.000

17.400

Idrætforeningen Der søges om
SIR98 (48)
tilskud til drift af sms
service og
foreningsside,
uddannelse af
frivillige,
kompetenceudviklin
g af medlemmer,
sociale
arrangemneter og
foredrag, deltagelse
i løb og stævner,
styrketræning,
rekvisitter til
træning,
vikingeskibssejlads,
reklame

Der gives tilskud til
sociale
arrangementer,
deltagelse i løb og
stævner,
idrætsfestival, 1/2
styrketræning ,
vikingeskibssejlads
. Ikke til drift af
hjemmeside,
uddannelse af
frivillige.
Kompetenceudvikli
ng, synlighed af
forening, rekvisitter

12

145

141

99.025

50.000

106.535

42.500

Foreningen for
Der søges om
børn med angst, tilskud til
Roskilde (66)
forældrerådgivning i
Roskilde,
samarbejde med
skoler og børne
institutioner i
Roskilde,
videoproduktion,
presse,informations
materiale, udvikling
af websites

Der gives tilskud til
forældrerådgivning
i Roskilde,
Samarbejde med
skoler i Roskilde,
informationsaftner
telefonrådgivning.
Ikke til
videoproduktion,
presse- og
kommunikationsar
bejde,
informationsmateri
ale, udvikling og
vedligeholdelse af
websites

12

500

500

142.500

50.000

129.000

44.000

SIND Roskilde
og lejre
lokalafdeling
(81)

Tilskud til sejlads
med vikingeskibe,
offentlige møder
og udflugter. Ikke
til annoncer,
udervisning af
besøgsvenner

6

75

65

41.000

27.000

41.000

22.000

Der søges om
tilskud til sejlads
med vikingeskibe,
offentligemøder og
udflugter, annoncer

6
Bistedet summen af
frivillige
aktiviteter
(Samarbejde
med Peoples
Corner) (83)

Total psykisk
sygdom

Der søges til
Der gives tilskud til
supervision, sociale de søgte aktiviteter
arrangementer og
kompetenceudviklin
g

2

110

108

73.000

10.000

31

30

13.800

13.800

50.000

25.000

15.000

-

Følgeven SIND Social
Roskilde og lejre sammenkomst
lokalafdeling
(104)

Tilskud til de søgte
aktiviteter

20

OCD-foreningen Der søges om
(109)
tilskud til Foredrag,
spil og bøger, kaffe;
te; kage,
selvhjælpsgruppe,
diverse
kommunikationsmateriale

Tilskud til
foredrags-holdere,
spil og bøger, kaffe
te og kage. Ikke til
selvhjælpsgrupper,
informationsmateriale,
annoncering

3

Landsforeningen Diverse driftudgifter
mod
spiseforstyrrelser
og selvskade
(110)

Der gives afslag
på ansøgningen,
da forenignen ikke
har hjemsted i
Roskillde og de
ansøgte midler
falder uden for
kriterierne

100

Stressforeningen Der søges om
(114)
tilskud til
koordinering,
administration,
tilmelding,
uddannelse,
erferingseksperter,
oplægsholdere samt
kaffee/te

Der gives tilskud til
aktiviteter, ikke til
indsatser retet
mod frivillige

25

50-100 50-75

8000

150

400 ukendt

484.325

192.800

21.000

11.000

Har ikke
søgt i 2019

50.000

25.000

Har ikke
søgt i 2019

28.700

8.000

416.235

169.900

7
Udsatte
børn/unge

Roskilde
Vineyard (3)

Der søges om
Der gives tilskud til
midler til
alle aktiviteter
fastelavnsfest, Lego
event,
arrangementet "giv
julen videre"

12

56

51

Mødrehjælpens
lokalforening
Roskilde (6)

Der søges om
midler til
fællesspisning, stor
julefest,
familieaktiviteter,
kokkeskole, Rytmik,
sommerudflugt,
sommerlejr,
fredagstræf,
førstehjælpskurser,
mødrehjælp i
hjemmet, åbent hus,
strikkecafe, nye
aktiviteter

Der gives tilskud til
de søgte
aktiviteter, dog
ikke uspecificerede
nye aktiviteter.

65

413

393

100.000

Foreningen Be
Free (12)

Der søges om
midler til socialt
værested og
opsøgende
gadearbejde for
unge utilpassede.
Konkret søges om
midler til
fællesspisning,
workshops, ture,
aktiviteter, events,
butikaktiviteter

Der gives tilskud til
søgte aktiviteter,
Roskilde
Kommune støtter
ikke erhvervsdrift

40

2000

1.600

120.000

Matematikcenter Lektiecafeer i
(22)
Roskilde, drift af
webmatematik,
online lektiecafe via
skype

Tilskud til
lektiecafe. Ikke til
møder, information
og annoncer,
evaluering,
rekruttering og
intro til frivillige på
landsplan

29

Børns vilkår (23) Landdækkende
telefonrådgivning til
Børn og Unge, der
søges om tilskud til
fysiske rammer,
oplysning og
analyse, frivillige, og
projekter på
børnetelefonen

Der gives afslag
på ansøgningen
med den
begrundelse, at
foreningen ikke har
hjemsted og
kontaktperson i
Roskilde
Kommune og er
centralt støttet

2700

55750

112

FitforKids (62)

Videreførsel af
fitforkids hold i
Roskilde på
klostermarksskolen,
rekruttering og
uddannelse af
frivillige,
administration

der ydes tilskud til
fitforkids
programmet,
materialer og
events, ikke til
administration eller
rekruttering

8

2500

100

Skolens Venner,
Roskilde
Lokalafdeling
(63)

Der søges midler til Der gives tilskud til
traktement,
aktiviteter, ikke til
foredrag,
annoncering.
annoncering

36

700

700

40.000

Ventilen,
Roskilde (72)

Aktiviteter for og
med ensomme
unge, uddannelse af
frivillige, aktiviteter
for unge,
supervison,
informationsmaterial
e, husleje,
kontorhold

Der gives tilskud til
aktiviteter for og
med unge, Ikke til
uddannelse af
frivillige,
informationsmateri
ale og annoncer,
telefon og
koordinering,
inventar og
kontorhold, møder
og supervision,
bogføring/
regnskab/ revision,
husleje, diverse

10

32

32

25.000

Jakobkirkens
Der søges om støtte Der gives støtte til
Sociale arbejde ( til sommerferie
de søgte aktiviteter
73)
projekt for udsatte
børnefamiler,
julearrangement og
økonomisk
julehjælp

12

75

75

24.000

50.000

13.000

13.000

80.000

100.000

80.000

35.000

50.000

30.000

5.000

0

0

15.000

19.500

7.000

28.000

-

35.000

28.100

35.000

30.000

25.000

10.000

10.000

10.000

8
Dansk
Der søges om
præmaturforenin midler til 2
g (84)
forskellige
aktiviteter: foredrag
og tema i livsblade,
herunder
fordsendelse af
pjecer

Tilskud til
foredragsholder
incl. Kørsel, der
gives ikke tilskud
til tema.nr. i
livsblade/pjecer

7

71

71

60.000

20.000

60.000

15.000

Børns
Voksenvenner,
Roskilde (85)

Der gives ikke
tilskud, da
udgifterne falder
ikke under
kriterierne og der
gives i lighed med
sidste år ikke
noget

15

65

60

79.000

-

45.000

-

Børnenes
Sommerudflugt til
kontor, Roskilde sommerland
(96)
sjælland

Tilskud til entre til
sommerland
fortæringsudgifter,
lommepenge børn,
leje af turistbus.
Ikke til
annoncering og
porto

15

150

150

38.000

38.000

30.000

MentorNet
Roskilde (99)

Kulturel aktivitet for
mentorer og
mentees

der gives tilskud til
kulturel aktivitet og
fælles
arrangement for
mentorer og
mentees, ikke til
supervision og
arrangement for
mentorer.

69

60

57

18.000

24.500

22.000

Headspace
(105)

forplejning, kurser til
frivillige,
kommunikationsmat
erialer, supervision
af frivillige, gaver

Der gives afslag
på ansøgningen,
da ansøgningen
ikke lever op til
kriterier for
frivilligmidler

35

600

600

42.600

0

Red Barnet
Roskilde (106)

Der søges om
midler til udflugter,
arrangementer og
fester

Tilskud til de søgte
aktiviteter

70

150-200

175

38.500

38.500

35.543

35.543

Foreningen Den Der søges til
boligsociale
rekruttering,
Fond (107)
vejledning og
koordinering,
formidling, lokal
UngTilUng gruppe

Der ydes støtte til
lokal UngTilUng
gruppe i Roskilde,
ikke til rekruttering
eller formidling

132

15205

205

15.000

0

30.000

5.000

Der søges til
Der ydes tilskud til
indledende møder, indledende møder
rekruttering og
og workshop, der
uddannelse af
gives ikke tilskud
frivillige, workshop, til rekruttering og
formidling af nyt
uddannelse af
system, løbende
frivillige, formidling
udvikling af system , og udvikling af nyt
udgifter til
tilmeldingssystem,
markedsføring
samt udgifter til
makedsføring

14

150

45

78.600

15.000

44.400

8.200

100

200

50

10.000

3.900

12.450

4.500

Familiestøtten
(108)

Der søges om
aktiviteter i
forbindelse med
rekruttering af
voksenvenner,
materiale til
synliggørelse,
mødeudgifter og
administration

Bedsteforeninge Der søges om
n (112)
midler til foredrag og
diverse kontorhold,
IT og transport

Tilskud til
foredragsholder,
forplejning. Ikke til
transport, telefon,
kontorartikler,
frimærker,IT

30.000

18.000

Søgte ikke i
2019

9
DFUNK ung-tilung Roskilde
(113)

Total udsatte
børn/unge
Hovedtotal §18
Difference §18

Der søges om
midler til diverse
udflugter og events
målrettet mod
flygtninge

Tilskud til
quizaften,
fastelavn,
rockmuseet,
byvandring, jazz
på gimle. Fælles
madlavning,
påskehygge,
fodbold/rundboldt ,
FIFA turnering.
Ikke til øvrige
sociale aktiviteter,
øvrige ikke
udspecificeret
udflugter

13

40

40

10.000

5.500

10.000

10.000

748.700

265.900

615.393

338.343

2.290.847

1.039.550

2.084.350

1.103.293

10

Ansøgninger §79
Målgruppe

Foreningens
navn og
hjemsted

Indsats, der
Forvaltningens Antal
søges tilskud til bemærkninger frivillige
2018

Bruger- og
pårørenderåd

Bruger- og
pårørenderåd
Sct.
Jørgensbjerg
plejecenter (1)

Forskellige
aktiviteter og
oplevelser for
beboerne

Antal
brugere

Heraf
Roskilde
borgere

Tilskud til de søgte
aktiviteter

7

49

Brugerpårørende Sommerfest, banko, Tilskud til de søgte
råd Toftehøj (10) julehygge, bus
aktiviteter

8

30

Bruger- og
Pårørende-rådet,
Gundsø
Omsorgscenter
(14)

Forskellige
aktiviteter og
oplevelser for
beboerne

Asterscentrets
Bruger- og
pårørenderåd
(28)

Forskellige
aktiviteter og
oplevelser for
beboerne

Bruger –
pårørende rådet,
(BPR) –
Kristiansminde
Plejecenter (35)

Ansøgt 2018

49

30

Tilskud til de søgte
aktiviteter

30.000

Skøn (max
berettiget
til

20.500

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

13.000

Søgte ikke i
2019

5

28-30

28-30

Tilskud til de søgte
aktiviteter

7

25

25

32.000

15.000

30.000

22.000

Forskellige
aktiviteter og
oplevelser for
beboerne

Tilskud til de søgte
aktiviteter

7

102

102

37.000

30.000

37.000

37.000

Bernadottegårde
ns bruger- og
pårørenderåd
(53)

Forskellige
aktiviteter og
oplevelser for
beboerne

Tilskud til de søgte
aktiviteter

15

60

60

40.000

25.000

40.000

26.000

Bruger- og
pårørenderåd
plejecenter
Trekroner (100)

Forskellige
aktiviteter og
oplevelser for
beboerne

Tilskud til de søgte
aktiviteter

6

90

90

20.000

20.000

20.000

20.000

Bruger pårørenderåd
(BPR)
Kastanjehaven
(101)

Forskellige
aktiviteter og
oplevelser for
beboerne

Tilskud til de søgte
aktiviteter

8

70

70

61.000

20.000

89.500

25.000

220.000

140.000

261.500

163.500

15.000

10.000

19.000

14.500

4.191

-

35.000

35.000

Total bruger- og
pårørenderåd

Ældre dårligt
fungerende

Bevilget 2018 Ansøgt 2019

Der søges midler til
Høreforeningen, foredrag/
Roskilde
undervisning,
lokalafdeling (11) foredrag sociale og
kulturel karakter,
administration,
kontorhold, sociale
aktiviteter, bus
transport

Der ydes tilskud til
foredrag og sociale
aktiviteter, ikke til
administration,
transport og
kontorhold

Seniortræf
Roskilde (13)

Foredragsholdere,
sommerudflugt,
kontorartikler,
annoncering, gaver
ved runde dage,
servering af
smørrebrød, kaffe
o.lign., diverse

Tilskud til
foredrags-holdere,
sommerudflugt.
Ikke til
annoncering,
gaver, kontorhold
eller diverse

Brohusklubben
(17)

Ældre
optimisternes
samvær (21)

25

35

12

60

Forening målrettet Der gives kun
ældre døve,
tilskud til aktiviteter
hørehæmmede og
CItegnsprogsbrugere
over 60 år bosat på
sjælland. Til
foredrag ogdebatter
og
medlemsaktiviteter

25

196

Der søges midler til
3 udflugter,
rollatortræf,
sunhedsdagen,
julearrangement,
kontor og kontigent,
renter
gernerelforsamling,
møder

35

200

Tilskud til de søgte
aktiviteter, der
gives ikke tilskud
til kontorhold og
kontigenter, renter,
generelforsamling
eller møder

20

56

18.200

14.200

3

200

45.000

45.000

11
Indkøbsbus
Jyllinge og
Gundsømagle
(24)

Transport af ældre
til indkøb og socialt
samvær

Tilskud til
indkøbsaktiviteter.
Ikke til
medlemskabskonti
gent, reklame,
kontorhold,
generalforsamling,
medhjælperpleje

23

30

30

45.000

45.000

Ældresagen
Ramsø (29)

Spise-fællesskaber, Tilskud til de søgte
udflugter, julefest,
aktiviteter.
honorarer, juleaften
m. smågaver og
godter,
tryghedsopkald,
telefonabonnemente
r.

120

600

590

50.000

40.000

55.000

44.250

30.000

28.000

30.000

18.000

50-60 50-60

Søgte ikke i
2019

Samrådet i
leje af liftbus,
lokalcenteret i
foredrag,
Æblehaven (30) musikunderholdning
, bankospil

Tilskud til de søgte
aktiviteter.
Reduktion ift.
difference mellem
udgift og
egenbetaling

7

Ældresagen
Aktiviteter i
Roskilde
forbindelse med
lokalafdeling (31) digitaliseringsplanen
, tryghedsopkald,
besøgsvennetjenste
n,
aflastningstjeneste
for pårørende til
demente,
Aktivitetesklubben
for ensomme ældre
mænd og kvinder,
spisevenner, sorg
og livsmodsgrupper,
social-humanitære
erfamøder,
temamødeer.
ensomhedsprojekt,
kommunikationinds
ats

Tilskud til
tryghedsopkald,
besøgsvennetjene
sten,
aflastningstjeneste
n, herreværelse /
dameværelse,
spisevenner, sorgog
livsmodsgruppe,
samt
ensomhedsprojekt.
Ikke til aktiviteter i
forbindelse med
digitaliseringsplane
n, socialehumanitære
erfamøder,
temamøder
lokaleudgifter.

220

850

850

118.000

50.000

147.500

63.750

Seniorklubben
Kristianslund
(33)

Socialt samvær,
udflugter
arrangementer

Tilskud til de søgte
aktiviteter

5

20

20

5.000

5.000

5.000

5.000

3F Seniorer
Roskildeegnen
(34)

diverse kulturelle og Tilskud til de søgte
sociale
aktiviteter
arrangementer,
sommerfest og
julearrangement,
sommertur

18

28

21

14.000

10.000

Gundsø
ældreklub og
hobbyklub (36)

Underholdning,
udflugter, banko,
Højtidsfrokost,
juleafslutning, cafe,
sæsonåbningskaffe,
daglig drift

Tilskud til
underholdning,
udflugter m. bus,
højtidsfrokost,
banko,
juleafslutning,
cafe. Ikke til daglig
drift af klubber

12

121

120

47.000

35.000

Indkøbsbusser
Roskilde syd
(39)

Der søges om
forsikring, grøn afgift
og diverse
reperationer. Alle er
nødvendige for at
afvikle aktivitet
"indkøbsbussen"

Der gives tilskud til
foreningen under
forudsætning af, at
tilksuddet
målrettes
aktiviteter til gavn
for foreningens
medlemmer

12

12

12

Ældresagen
Gundsø (44)

Spisevenner,
besøgsvenner,
Besøgsvenner,socia
le arrangementer for
ældre ensomme,
undervisningsmateri
aler, udstyr og
rekvisitter til motion træn dig glad ,
hobbyklubbens
aktiviteter, kurser for
frivililge, Projekt for
demente og deres
pårørende,
Synlighed i
lokalområdet

Tilskud til projekt
"spisevenner",
besøgsvenner,
sociale
arrangementer,
hobbyklubben,
fælles sociale
arrangementer,
projekt for
demente og deres
pårørende,
"danmark spiser
sammen. Ikke til
synlighed i
lokalområdet ,
kurser annoncering
for frivillige
opgradering af IT

132

700

700

265.000

75.000

Søgte ikke i
2019

54.650

36.000

25.000

10.000

172.750

52.500

12
Foreningen af
den frivillige
aktivitetsgruppe
Plejecenter
Trekroner (49)

Musik og foredrag

Tilskud til de søgte
aktiviteter

10

25.000

25.000

25.000

18.000

Indkøbsbus Roskilde (55)

Der søges om
tilskud til kontorhold,
Annoncering,
telefon, møder,
arrangementer,
peace of cake, samt
diverse

Tilskud til
Arrangementer og
Peace of cake.
Ikke til kontorhold,
annoncering,
telefon, møder,
diverse

55

115

115

60.000

50.000

62.000

40.000

Kastanjehavens besøg af klovnen
Venner (56)
Liva, beboerfest
med underholdning,
torsdags
hyggeaften,
søndagshygge,
udflugter, gåture,
samt banko. Ikke til
Bankgebyrer og
kontigent

Tilskud til de søgte
aktiviteter, dog
ikke bankgebyrer
og kontigenter.

14

70

70

25.000

17.000

30.000

21.000

Aktivitetsgruppe Underholdning,
n Toftehøj (68) sociale aktiviteter,
udflugt med liftbus

Tilskud til de søgte
aktiviteter

10

45.000

45.000

45.000

45.000

Café Sct. Marias arrangemneter med Tilskud til de søgte
Venner (69)
musik og dans,
aktiviteter
foredrag, bankospil,
sommerfest, julefest

14

800

800

21.000

21.000

24.000

24.000

Bernadottegårde Diverse
ns Venner (79) arrangemneter,
bankospil, gaver til
beboerre, udgivelse
af medlemsblad

Tilskud til diverse
arrangementer.
Ikke til
gaver/blomster,
medlemsblad,
generalforsamling
og møder,
kontorhold

20

50

50

30.000

25.000

25.000

15.000

Venneforeningen 25 sociale
for borgere på
arrangemneter og
Lokalcentret
foredrag
Kristiansminde
(91)

Tilskud til de søgte
aktiviteter.

22

102

102

49.200

28.000

60.000

30.000

Gundsø
fredagsarrangement Tilskud til
pensionistforenin er, kontingent,
fredagsarrangeme
g (98)
møder,
nter. Ikke til porto
generalforsamling, og gebyr,
kontorhold,
kontigent, møder
forsikringer, telefon og
+ bredbånd
generalforsamling,
kontorartikler
kopimaskine,
forsikring,
bredbånd og
telefon

31

213

207

85.000

30.000

95.000

35.000

Gundsø Hobby
klub (102)

Der søges midler til Tilskud til diverse
musik, udflugter
arrangementer.
med bus, banko,
Ikke til daglig drift
juleafslutning dansk
seniorer mm., daglig
drift

12

121

120

40.000

10.125

54.650

18.000

Sct.
Jørgensbjergs
venner (103)

Arrangementer på
plejecenter,
materialer til
aktiviteter, møde og
foreningsudgifter

22

40

40

15.000

10.000

15.000

12.000

Pensionisterne
Hobby Klub
(115)

Der søges om
tilskud til
Materielekøb ,
diverse
omkostninger,kontor
artikler, telefon.
Abonnementer, kopi
maskine, leje af
lokaler.

7

81

75

40.000

17.200

1.038.741

547.000

5.000

5.000

Tilskud til
arrangementer på
plejecenter for
beboerne. Ikke til
materialer til
aktiviteter, møde
og forening

50-60 50-60

100-120 100-120

Total ældre
dårligt
fungerende
Ældre fysisk
aktivitet og
motion

1.032.400

Club 60,
Roskilde
Bowlingcenter
(2)

Venskabskampe og Der ydes tilskud til
socialt samvær
aktiviteterne

5

54

43

608.325

Ældre fysisk
aktivitet og
motion

13
Gundsø
Svømning og socialt Tilskud til leje af
pensionistsvømn samvær for
svømmehal,
ing (9)
pensionister
livredder, moms.
Ikke til møder,
telefon, kontor og
lokale leje og
gebyrer. Ansøgte
beløb er
modregnet
egenfinansiering

5

95

91

130.000

75.000

100.000

73.500

Viby
Idrætsforening
(43)

Der søges om
tilskud til foredrag,
musik og
underholdning,
sociale aktiviteter,
indkøb af
sangbøger, kurser i
demens

Der gives tilskud til
foredrag, musik og
underholdning,
sociale aktiviteter,
samt indkøbe af
sangbøger. Ikke til
kurser i demens

50

200

200

40.000

25.000

50.000

30.000

Roskilde ældre
Motion (50)

Idrætsaktiviteter for Tilskud til
ældre
sportsaktiviteter.
Ikke til
afskrivninger,
lokalegebyr,
kursus,
kontigentfritagelse.
Formue på ca.
400.000 kr. (efter
hensættelser)

188

6620

6.620

50.000

38.000

60.000

38.350

Seniorbowl
Roskilde (52)

Der søges om
tilskud til
Venskabskampe,
juleafslutning ,
nyårstaffel,
månedlige
fællesbord,
årsafslutning,
Sommerudflugt

Tilskud til de søgte
aktiviteter

6

104

69

39.000

14.000

61.000

20.700

Roskilde efterløn bowling og socialt
og pensionist
samvær for borgere
bowlingklub (57) 60+ inkl leje af
bowlingbane

Tilskud til baneleje,
social samvær.
Ikke til præmier,
møder,
kotorartikler, gaver

5

25

23

5.000

5.000

5.000

5.000

Gundsø
Faciliteter på
Senioridræt (59) aktivitetsstederne,
IT; papir; fotokopi;
brochurer,
rekvisitter, sociale
aktiviteter,
instruktøruddannels
e

Tilskud til faciliteter
på
aktivitetsstederne,
sociale aktiviteter.
Ikke til IT, papir,
fotokopier,
brochurer,
revisitter, Diverse
omkostninger
(intruktøruddannel
se )

7

190

190

72.000

72.000

72.000

58.000

336.000

229.000

353.000

230.550

10.000

7.000

10.000

5.000

28.500

5.100

Total ældre
fysisk aktivitet og
motion

ældre
velfungerende

Computerklubbe Sommerfest,
n Sct. Maria (8) julefrokost,
kontorhold,,
mødeaktiviteter /
generalforsamling,
Materialer/
brochurer

Tilskud til
sommerudflugt,
julefrokost. Ikke til
kontorartikler,
mødeomkostninge
r,
generalforsamling

5

26

26

Frelsens Hær
Roskilde (16)

Der gives tilskud til
aktiviteten

4

25

17

Senior Vest (19) Kontorhold,
bladudgivelse,
kontingent /licens
sommerudflugt,
foredrag, årsmøde

Tilskud til foredrag,
sommerudflugt.
Ikke til kontorhold,
bladudgivelser,
filmlicens og
kontigent,
årsmøde

8

40

39

20.000

13.600

20.465

13.350

Seniorklubben
Diverse foredrag og
TIB, Gl. Roskilde sociale aktiviteter
Amt, 3F, fagligt
Fælles Forbund
(27)

Tilskud til diverse
kulturelle og
sociale
arrangementer.
Tilskud til
generalforsamling,
udefineret foredrag

16

188

86

50.500

15.000

62.200

25.800

Jakobkirkens
seniorklub (32)

Tilskud til udflugter
, ikke til honorarer,
transport/gaver,
kaffebord

25

80

80

15.000

10.000

35.000

24.000

Sommerlejr for
førtids- og
folkepensionister

Honorarer,
transport, gaver og
blomster, Kaffebord,
tilskud til udflugt

14
Ældre hjælper
ældre, Roskilde
(54)

Kontorhold,
tryghedsopkald,
mødeudgifter,
interne
arrangementer incl.
Foredrag, eksterne
arrangementer
foredrag kurser,
materialer til
aktiviteter,
kontigenter

Tilskud til foredrag,
tryghedsopklad,
kontigent
materialer til
aktiviteter. Ikke til ,
mødeudgifter,
kontorhold

60

450

450

41.000

27.000

40.000

25.000

3

21

17

3.500

3.500

3.500

3.500

Roskilde Firma Socialt samvær og Familieidræt julearrangemnet
(RFI) Bowlingafdelinge
n (70)

Tilskud til socialt
samvær og
julearrangement

Morgenfruerne
(74)

Tilskud til de søgte
aktiviteter

15

130

123

8.000

5.000

Mødestedet (78) Der søges midler til
indbosforsikring,
generalforsamling,
administration,
reperationer,kaffem
askine, indkøb af
hobbyarbejde og
træ. Indkøb af
gymnastik, indkøb
krolf, foredrag ,
udflugter, fester,
rengøring artikler

Tilskud til indkøb
af spil, og
materialer til
aktiviteter,
foredrag, udflugter
og fester. Der
gives ikke tilskud
til rengøringsartikler, forsikring,
generalforsamling,
administration, og
reperationer af
hvidevare.

11

129

122

158.095

35.000

55.200

36.600

Førtidspensionist Foredrag, banko,
foreningen i
bowling, Stole til
Roskilde (80)
gymnastik, ture,
transport, social
hygge, nøgler,
kontigent samt
kontorhold

Tilskud til foredrag,
spil/ gymnastik,
kultureltture social
hygge og. Ikke til
kontigenter,
gebyrer, transport,
nøgler

7

35

34

13.400

11.000

16.700

11.000

Trekanten (86)

Der søges om
tilskud til udflugter,
frokoster samt
forskellige
driftudgifter

Tilskud til
udflugter, bus og
mad, påske-,
sommer- og
julefest. Ikke til
kontigenter,
driftomk.,
bankomk,
underholdning,
gaver, blomster

5

31

31

5.000

5.000

Aktivklubben
Vindinge (87)

kaffe og kortspil,
frokost og banko,
bowling/ teaterture,
runde fødselsdage,
sommerudflugt

tilskud til
sammenkomster,
bowling/teatertur,
sommerudflugt.
Ikke til
omkostninger til
kaffe og kortspil,
runde fødselsdage

9

35

35

15.500

10.000

14.500

10.500

OK-klubben
Roskilde (89)

Hellig 3 konger,
Tilskud til de søgte
kirketur,
aktiviteter
sommerhøjskole,
kulturelle
højskoleeftermiddag
e, bibeltimer og
seniordans

20

250

250

70.000

55.000

75.000

75.000

Total ældre
velfungerende

409.995

197.100

361.065

239.850

Hovedtotal §79

1.998.395

1.174.425

2.014.306

1.180.900

4.289.242

2.213.975

4.098.656

2.284.193

seniorbif, bowling,
foredrag, udflugter

Søgte ikke i
2019

5.000

Total § 18 og § 79

