Furesø Kommune

Åbne puljer for
Furesøs aktive
foreninger
Et socialt aftryk, 2017 og 2018

PULJEOVERSIGT
Pulje

Kontaktperson

Ansøgningsfrist

Årlig ramme

Foreningsguidepuljen
s. 4

Furesø Fritidsvejledning
fv@furesoe.dk

Furesø Fritidsvejledning
kontakter foreninger
efter behov

50.000 kr.

Integrationspuljen
s. 5

Furesø Fritidsvejledning
fv@furesoe.dk

Løbende

50.000 kr.

Pulje til åben skolesamarbejder
s. 6

Playmaker Ida Poulsen,
Center for Dagtilbud og
Skole
play@furesoe.dk

1. maj – 1. september

200.000 kr.

Pulje til arbejdet med
børn og voksne med
særlige behov
s. 8

Centerchef Rikke Ø.
Asmussen, Center for
Børn og Voksne
roa@furesoe.dk

To gange årligt og i
forlængelse af et
forpligtende
informationsmøde

50.000 kr.

Pulje til fællesspisning
med flygtninge og andre
udsatte grupper i
foreningen
s. 9

Projektleder, Tine
Gammelby, Jobcenter
Furesø
tiga@furesoe.dk

To gange årligt og i
forlængelse af et
forpligtende
informationsmøde

50.000 kr. samlet

Pulje til IT-kurser for
flygtninge med særligt
fokus på digitale
løsninger
s. 10
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ET SOCIALT AFTRYK
Som en del af budgetaftalen for 2017 og 2018
er Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget og Byrådet nået til enighed om
en samarbejdsaftale, som blandt andet giver
det aktive foreningsliv mulighed for at spille en
større social rolle på skole- og
integrationsområdet.
Det betyder, at Furesøs aktive foreningsliv fra
2017 årligt kan søge om i alt 400.000 kr. i
puljemidler til konkrete sociale initiativer, som
vil ske i samarbejde med Center for Dagtilbud
og Skole, Jobcenter Furesø, Center for Børn og
Voksne og Furesø Fritidsvejledning.
I denne folder kan du læse om de seks puljer,
og hvilke kriterier, der gælder for ansøgningen.
Vær opmærksom på, at de forskellige puljer
har forskellige ansøgningsfrister og
procedurer. Hvis du har spørgsmål til din
ansøgning, er der under hver pulje anført
kontaktoplysninger. Du er også velkommen til
at vende din idé med os, før du formulerer en
egentlig ansøgning.

PULJER TIL
FORENINGSUVA
NTE BØRN OG
God fornøjelse! UNGE
Venlig hilsen
Furesø Kommune
- Furesø Fritidsvejledning
- Jobcenter Furesø
- Center for Børn og Voksne
- Center for Dagtilbud og Skole
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PULJER TIL FORENINGSUVANTE BØRN OG UNGE
FURESØ FRITIDSVEJLEDNING (FV) har til formål at
støtte børn og unge, som er bosat i Furesø Kommune,
til at blive en del af kommunens aktive foreningsliv i
samarbejde med Furesøs aktive foreninger.
I den forbindelse er der oprettet to puljer for
foreningsuvante børn og unge, nemlig
Foreningsguidepuljen og Integrationspuljen, som har
til formål at inddrage foreningsmedlemmer i den
understøttende proces, som det er at få
foreningsuvante børn og unge velintegreret i en
forening.
Projektansøgningerne behandles og godkendes af FV,
og den efterfølgende udrulning af projektet sker i et
naturligt samarbejde og interessefelt med FV.
Puljerne har en årlig budgetramme på 50.000 kr.

1. Foreningsguidepuljen
Eksempel på brug af puljen
Red Barnet Furesø arbejder med frivillige
fritidsguider, der følger udsatte børn og unge ud til
foreningerne. De møder familien, motiverer til at
komme afsted til træning og hjælper med at hilse på
træneren og de nye kammerater. Foreningsguiderne
vil ligeledes skulle følge, men også være familiens
kontakt til foreningen og hjælpe til med tilmelding,
brug af diverse portaler og give en opfølgning til FV.

Formål
Puljen skal hjælpe foreningsuvante børn og unge ud i
et aktivt fritidsliv via støtte og vejledning fra
foreningens foreningsguider.
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FV får henvendelser på børn og unge i alderen 6-29 år,
som af den ene eller anden årsag ikke er en del af
foreningslivet. For at sikre en god og tryg start for FV’s
målgruppe kan foreningsmedlemmer melde sig som
foreningsguider og hjælpe børn og deres familier til et
godt første møde med foreningen.
For mange børn og unge kan det være en
overvældende oplevelse at starte til en ny
fritidsaktivitet. Børnene kommer ofte fra familier, der
er foreningsuvante, og derfor ikke kender til
foreningernes kultur og spilleregler.
Ansøgning og omfang
Foreningen skal oprette et team bestående af
minimum to medlemmer, som skal være foreningens
foreningsguider. På opfordring af FV skal dette team
varetage opgaven med at sikre, at et barn eller ung får
den bedst mulige start i foreningen. Foreningsguidens
opgaver er, at:
1. tage kontakt til familien og aftale at følge
vedkommende til og fra foreningen de første
3-5 gange, samt give en rundvisning i
foreningen, få hilst på træneren osv.
2. hjælpe med tilmelding til det korrekte hold, da
tilmeldingsproceduren for nogle familier kan
være vanskelig, blandt andet pga. sproglige
barrierer. Hvis foreningen bruger andre
portaler, som facebookgrupper, Holdsport el.
lign., skal familien også tilmeldes og guides i
brugen af disse.
3. videregive information om foreningen,
hvordan fungerer det med tilmelding til
kampe/stævner/opvisninger? Hvad er
kutymen for forældrenes frivillige deltagelse i
foreningen? Samt anden relevant information.

4. kontakte FV efter de 3-5 følgegange med en
tilbagemelding på barnets/den unges aktivitet:
Ønsker de at fortsætte? Er de faldet fra?
Mangler de noget udstyr eller andet?
Økonomi
Foreningen kan søge om 500 kr. per forløb.
Forudsætninger
FV kontakter foreningen, når der er behov for et
foreningsguideforløb.
FV godkender forløbet efter alle 4 punkter under
Ansøgning og omfang er opfyldt.
Ansøgningsfrist
Puljen bevilges løbende. Se under Forudsætninger.
Kontaktperson
Kontakt Furesø Fritidsvejledning på fv@furesoe.dk,
hvis du har spørgsmål til Foreningsguidepuljen.

Integrationspuljen giver foreninger mulighed for at
søge støtte til indsatser, som har fokus på succesfuld
integration af forskellige udsatte målgrupper i deres
forening.
Ansøgning og omfang
Foreningerne skal skitsere en indsats, hvor den
ønskede indsats fremgår. Indsatsen kan fx være et
længerevarende forløb eller af eventpræget karakter.
Det afgørende er, at foreningen ønsker at fokusere på
integration af en specifik målgruppe.
Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:







2. Integrationspuljen
Eksempel på brug af puljen
Farum Bokseklub vil i samarbejde med Furesø
Fritidsvejledning og Danmarks Idrætsforbund oprette
et træningshold for foreningsuvante unge drenge i
Farum Midtpunkt. Målet er på sigt at få drengene
videre på de hold, som foreningen tilbyder, så de
bliver en del af foreningen og det sociale liv. For at få
skudt projektet ordentlig i gang kræver det ekstra
trænertid, dækning af kontingent grundet
målgruppen, samt der planlægges nogle sociale
arrangementer, som kan søges af Integrationspuljen.

Formål
Puljen skal hjælpe udsatte målgrupper ud i et aktivt
fritidsliv.



Formål, mål og succeskriterier
Målgruppe
Aktiviteter
Tidsplan for hyppigheden af aktiviteterne
Hovedansvarlige, hvem i foreningen har
ansvaret for at indsatsen bliver udrullet?
Budget, herunder egenfinansiering, evt. anden
finansiering samt ønsket økonomisk støtte fra
Integrationspuljen
Forankring, hvad skal der ske efter
puljetilskuddet?

Økonomi
En forening kan søge om op til 10.000 kr. årligt til en
integrationsindsats.
Forudsætninger
Integrationspuljen kan søges af alle foreninger i Furesø
Kommune, der ønsker at løfte en opgave med at sikre
succesfuld integration af en specifik målgruppe i
Furesøs foreningsliv.
Ansøgningsfrist
Puljen kan søges løbende. Ansøgningen skal sendes til
Furesø Fritidsvejledning på fv@furesoe.dk
Kontaktperson
Kontakt Furesø Fritidsvejledning på fv@furesoe.dk,
hvis du har spørgsmål til Integrationspuljen.

Ikke alle borgere har lige adgang til deltagelse i
foreningslivet, hvilket kan skyldes årsager som
overvægt, psykisk sårbarhed, fysisk handicap,
flygtningebaggrund eller noget helt andet.
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PULJE TIL STYRKELSE AF DEN ÅBEN SKOLE
Med folkeskolereformen skal eleverne have en
længere skoledag med nye og mere varierede
undervisningsformer. Skolerne skal i højere grad
inddrage det omgivende samfund: Virkeligheden skal
ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden.
Der er reserveret 200.000 kr. fra midlerne til den åbne
skole til en pulje, der skal styrke åben skolesamarbejdet mellem skolerne, herunder FFO’erne og
foreningslivet i Furesø Kommune.
CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE og foreninger i
Furesø har gennem længere tid samarbejdet omkring
åben skole, og puljemidlerne skal fortsat støtte op om
dette samarbejde.

Pulje til åben skole-samarbejder
Eksempel på brug af puljen
Claus Nar Spejderne har udviklet et forløb, som
tilbyder alle klassetrin et øget naturkundskab,
friluftsliv og gruppesammenhold. Eleverne skal blandt
andet på løb i grupper og løse opgaver om skovens
planter og afslutter dagen med at tænde bål og laver
mad over bålet.
Der er lavet en film om samarbejdet, som du kan se
her (forening) og her (skoler og elever)

Formål
Puljens formål er at styrke åben skole-samarbejdet
mellem skolerne, herunder FFO’erne, og de lokale
foreninger i Furesø Kommune til gavn for elevernes
læring og trivsel. Puljen er rettet mod forløb, projekter
og aktiviteter i Furesø skolevæsen, hvor
omdrejningspunktet er åben skole.
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Ansøgning og omfang
Der kan søges midler til åben skole-projekter,undervisningsforløb,- events eller -aktiviteter, som
giver eleverne en mere varieret og inspirerende
skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen eller
fritidstilbuddet. Projekterne, undervisningsforløbene,
eventsene eller aktiviteterne skal være med til at
fremme elevernes trivsel og læring.
Skolerne, herunder FFO’er, der indgår i samarbejdet
med foreningen, forpligter sig til at opstille mål for
åben skole-projektet, -undervisningsforløbet, eventen eller -aktiviteten med udgangspunkt i Fælles
mål i fagene.
For at få flest mulige erfaringer med åben skole
samarbejdet mellem foreningerne og skolerne,
herunder FFO’erne, gives der tilskud til nytænkende og
forskelligartede undervisningsforløb, projekter og
aktiviteter, der fremmer elevernes læring og trivsel.
Åben skole-samarbejder, der går på tværs af flere
skoler og FFO’er, vægtes i vurderingen af
puljeansøgningerne.
Ved ansøgning til åben skole-puljen skal foreningerne
beskrive indsatsens:








Formål, herunder mål og succeskriterier
Målgruppe
Aktiviteter
Tidsplan for hyppigheden af aktiviteterne
Hovedansvarlige, hvem i foreningen har
ansvaret for at indsatsen bliver udrullet?
Budget
Forankring, hvad skal der ske efter
puljetilskuddet?

Økonomi
Åben skole-puljen er årligt på 200.000 kr. Foreningerne
kan ansøge om puljemidler ift. beregning af ressourcer
i den specifikke puljeansøgning. Åben skole-

samarbejder, der går på tværs af flere skoler og
FFO’er, vil blive afspejlet i udmøntningen af
puljemidler i vurderingen af ansøgningen.
Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nr.
Midlerne i puljen er knyttet til budget 2017, og hvis
puljemidlerne ikke udmøntes i konkrete projekter i
budgetåret, tilfalder de skolernes egne prioriteter ift.
åben skole og holddeling.
Forudsætninger
Puljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune,
der ønsker at yde en ekstra indsat ift. styrkelsen af
åben skole-samarbejdet med skolerne til gavn for
eleverne i Furesø skolevæsen herunder FFO’er.
Puljen skal søges af foreningen og underskrives af
foreningens formand eller næstformand. Ansøgningen
skal indeholde underskrevet tilsagn fra den skole,
herunder FFO, som samarbejdet indgås med
(skolelederen eller FFO-lederens underskrift).
Ansøgningsfrist
Der er løbende ansøgningsfrist, og puljen kan søges i
perioden fra den 1. maj 2017 til den 1. oktober, eller til
puljemidlerne er anvendt.
Kontaktperson
Kontakt Ida Poulsen på play@furesoe.dk i Center for
Dagtilbud og Skole, hvis du har spørgsmål til puljen for
styrkelse af åben skole-samarbejder.
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PULJER TIL SOCIAL SAMSKABELSE

SOCIAL SAMSKABELSE består af tre puljer, som har til
formål at få udsatte målgrupper, fx familier, enlige og
flygtninge, involveret i nye fællesskaber og samtidig
give dem færdigheder til nemmere at kunne forstå og
omgås den øgede digitalisering i tæt samarbejde med
Center for Børn og Voksne.

1. Pulje til arbejde med børn og
voksne med særlige behov
Eksempel på brug af puljemidler
En forening kan lave aktiviteter med forskellige
målgrupper, som kan fokusere på:
- Fysiske/ sports-aktiviteter til voksne borgere med
fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (fx støtte til
gennemførelse af botilbuddenes årlige idrætsfestival)
- Aktiviteter med børn, mens forældre er til kurser (i
Familiehuset)
- Aktiviteter med overvægtige børn i forskellige aldre i
samarbejde med Sundhedsplejen

Formål
Puljen skal støtte og hjælpe sårbare mennesker i form
af involverende aktiviteter.

Kommunen har en forpligtelse i forhold til at sikre, at
tilbuddet matcher borgerens behov, og kommunen
skal desuden løbende følge op på indsatsen.
Ansøgning og omfang
Interesserede foreninger, som har mod på at indgå i
samarbejde med denne målgruppe, kan søge om
puljemidler til konkrete aktiviteter, som typisk skal
koordineres med kommunens etablerede sociale
tilbud.
Aktiviteterne kan være i form af et længerevarende
forløb eller af mere eventpræget karakter. Eksempler
kunne være at støtte op om sportsaktiviteter (fx
botilbuddenes årlige idrætsfestival), lektiehjælp (fx i
Ungehuset) eller aktiviteter med børn, hvis forældre er
til kurser (i Familiehuset).
Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:








Center for Børn og Voksne er i kontakt med børn,
familier, unge og voksne, som har særlige behov, fx
fordi de er socialt udsatte, har psykiske lidelser eller er
fysisk handicappede.
Samarbejdet består typisk af iværksættelse af
forskellige tilbud efter Serviceloven, fx i Familiehuset,
Sundhedsplejen eller nogle af kommunens
bofællesskaber, Svanepunktet eller Langkærgård.
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Formål, herunder mål og succeskriterier
Målgruppe
Aktiviteter
Tidsplan hvor hyppigheden af aktiviteterne
fremgår
Ansvarsfordeling, hvem i foreningen har
ansvaret for indsatsen?
Budget, herunder egenfinansiering eller anden
finansiering samt ønske om økonomisk støtte
fra Integrationspuljen
Forankring, hvad skal der ske efterfølgende?

Forudsætninger
Puljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune,
der ønsker at løfte en social opgave. Aktiviteter skal i
udgangspunktet etableres i samarbejde med
kommunens sociale tilbud.
Økonomi
I alt en pulje på 50.000 kr. årligt.

Ansøgningsfrist
Puljerne kan søges to gange årligt og i forlængelse af et
forpligtende informationsmøde, som annonceres til
foreningerne og i lokalavisens informationsannonce
samt på Furesø Kommunes Facebookside.
Kontaktperson
Centerchef Rikke Ø. Asmussen roa@furesoe.dk

2. Pulje til fællesspisning med
flygtninge og andre udsatte
grupper i foreningen

Eksempel på brug af puljemidler
Venligboerne har tidligere planlagt en række af
fællesspisningsarrangementer med stor succes, hvor
flygtninge inviteres til en række hyggelige aftener og
et billigt måltid mad og sammen står for at skabe en
aften, hvor alle bidrager med praktiske tiltag, retter
fra hjemladet o.l. Målet er at styrke og opbygge nye
fællesskaber og mødes med andre på tværs af
aldersgrupper og nationaliteter.

Formål
Mange flygtninge mangler et socialt netværk, som ikke
kun begrænser sig til aktiv foreningsdeltagelse.
Samtidig kan det også være svært at få hverdagen til at
hænge økonomisk sammen på integrationsydelse og at
få varmt mad på bordet sammen med andre.
Puljen kan søges af interesserede foreninger, som har
mod på at skabe et fællesskab for kommunens
flygtninge og sammen med andre udsatte målgrupper,
kan skitsere konkrete aktiviteter. Aktiviteter vil typisk
skulle koordineres med kommunens Integrationsteam
(Jobcenter Furesø).

Følgende punkter skal behandles:








Formål, herunder mål og succeskriterier
Målgruppe
Aktiviteter
Tidsplan for hyppigheden af aktiviteterne
Hovedansvarlige, hvem er ansvarlig for
indsatsen?
Budget
Forankring, hvad skal der ske efterfølgende?

Forudsætninger
Pulje kan søges af alle foreninger i Furesø, der ønsker
at løfte en opgave med at sikre succesfuld integration
af en specifik målgruppe i Furesøs foreningsliv.
Jobcentret sørger for, at flygtninge ved besked om
fællesspisning og tilmelder sig arrangementet.
Fællesspisningen skal helst foregå på et tidspunkt, der
passer ind i flygtninges program, fx om aftenen.
Fællesspisning kræver adgang til et køkken med
service.
Økonomi
Indkøb beregnes til at ligge mellem 1.000 - 2.000 kr.
per måltid/arrangement.
Ansøgningsfrist
Puljerne kan søges to gange årligt og i forlængelse af et
forpligtende informationsmøde, som annonceres til
foreningerne og i lokalavisens informationsannonce
samt på Furesø Kommunes Facebookside.
Kontaktperson
For uddybende spørgsmål kontakt Jobcenter Furesø,
Tine Gammelby, tiga@furesoe.dk

Ansøgning og omfang
Aktiviteterne kan være i form af et længerevarende
forløb med fællesspisning en gang imellem eller af
mere eventpræget karakter.
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3. Pulje til IT-kurser for flygtninge
med særligt fokus på digitale
løsninger
Eksempel på brug af puljemidler
En forening faciliterer en månedlig IT-café, hvor
flygtninge kan blive fortrolige med fx Nem ID og eBoks. Sprogcentret og Jobcentret har tilmeldt
flygtningene til kurset med op til 5-7 flygtninge ad
gangen og afvikler kurset som et hjælp til
selvhjælpsmøde-møde, hvor flygtningene deltager,
når de har behov for hjælp.

Formål
Mange flygtninge har svært ved at forstå de digitale
kommunikationsflader/IT-systemer, som vi anvender i
Danmark. Det kan fx dreje sig om Digital Post fra fx
kommunen, sygehuset eller SKAT. Det kan være
patientindkaldelser, besked om plads til dit barn i en
daginstitution, synsindkaldelse eller personlige
skattesager mm.
På den måde skaber uforståeligt sprog både besvær
for flygtninge, der forsøger at forstå teksten og de
digitale muligheder, og for forvaltningen, der skal
bruge ekstra tid på at forklare sig. Derfor kan et
grundlæggende IT-kursus for alle vores flygtninge være
relevant.
Puljen kan søges af interesserede foreninger, som har
mod på at indgå i samarbejde med denne målgruppe
samt skitsere konkrete aktiviteter. Aktiviteter vil typisk
skulle koordineres med kommunens Integrationsteam
(Jobcenter Furesø).
IT- kurset skal gerne afholdes sidst på eftermiddagen
eller i weekenden, så flygtninge kan nå det efter deres
sprogskole/praktik.
Ansøgning
Følgende punkter skal behandles:
 Formål, herunder mål og succeskriterier
 Målgruppe
 Aktiviteter
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Tidsplan for hyppigheden af aktiviteterne
Hovedansvarlige, hvem er ansvarlig for
indsatsen?
Budget
Forankring, hvad skal der ske efterfølgende?

Forudsætninger
IT-integrationspulje kan søges af alle foreninger i
Furesø Kommune, der ønsker at løfte en opgave med
at sikre succesfuld integration af en specifik målgruppe
i Furesøs foreningsliv.
Du må gerne kunne lide at lære fra dig samt have
kompetencer inden for IT, kendskab til Microsoft
Office samt viden om vedligeholdelse af computere.
Sprogcentret og Jobcentret vil henvise flygtninge til
kurserne og vil forsørge at henvise 5-7 flygtninge per
kursus.
Foreningen står selv for bookning af et lokale via
kommunen, der skal have adgang til computere (her
kan kommunen være behjælpelig) samt etablere og
koordinere frivillige hjælpere.
Økonomi
Foreningerne kan søge om et fast beløb til dækning af
kursusmaterialer, IT-løsninger, arrangementer og
mulighed for forplejning.
Ansøgningsfrist
Puljerne kan søges to gange årligt og i forlængelse af et
forpligtende informationsmøde, som annonceres til
foreningerne og i lokalavisens informationsannonce
samt på Furesø Kommunes Facebookside.
Kontaktperson
For uddybende spørgsmål kontakt Jobcenter Furesø
Tine Gammelby, tiga@furesoe.dk

Åbne puljer for Furesøs aktive foreninger
Et socialt aftryk, 2017 og 2018
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