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#33 Aktiv Borger Klubben Aktiv Borger 
søger støtte til driften 
af vores forening som 
har til formål at 
fremme integrationen i 
Svendborg og det 
danske samfund.

Vi kan har danske mentorer, vi yder lektiehjælp, vi hjælper 
med oversættelse af offentlige breve til somalisk, arabisk 
og engelsk, vi udarbejder CV, vi hjælper med 
onlinesystemerne til Ny i Danmark, hvor der skal søges om 
forlængelse af opholdskort, vi hjælper med at søge 
fremmedpas eller fornyelse af fremmedpas, sørger for at 
bestille tid hos politiet til biometri, hjælper med 
forskudsskema i Skat mv. Vi holder åbent hver lørdag 
eftermiddag i vore lokaler i Møllergade hvor der er socialt 
samvær med kortspil, bordfodbold og billard.

nej 5.000 ja 14.000

#42 Alkorådet Drift af værested og 
rådgivning

Alkorådets formål er at bekæmpe alkoholmisbrug, ved at 
hjælpe alkoholmisbrugere ud af deres misbrug og bevare 
ædrueligheden samt råde og vejlede alkoholmisbrugerens 
pårørende, samt udbrede kendskab til 
behandlingsmuligheder for alkoholmisbrugere og deres 
pårørende.
Alkorådets arbejde foregår i videst muligt omfang på 
grundlag af misbrugerens og de pårørendes ressourcer, 
ønsker og behov.
Med god og faglig rådgivning, information og oplysning til 
den alkoholafhængige og de pårørende har vi erfaret at det 
er muligt at få et alkoholfrit liv til gavn for hele familien og i 
sidste ende vores lokalsamfund.
"Vi er der når andre holder fri". Vores mange aktiviteter 
giver brugerne mulighed for at tage ansvar og vise 
handlekraft, som også bruges andre steder i den enkelte 
brugers liv. Af aktiviteter kan nævnes fisketure, golfture, 
petanque, ugentlig fællesspisning med inddragelse af 
brugerne, brætspil- og filmaften, deltagelse i lokale 
arrangementer, udsattefodbold samt gå- og cykelture. Vi 
har foredrag med misbrugsrelaterede emner og inddragelse 
af brugerne.

ja 75.000 ja 325.000

#6 Astma-Allergi 
Foreningen – 
Luftballonen 
Sommercamp

Luftballonen 
Sommercamp er et 
unikt projekt for 
sårbare og kronisk 
syge børn og 
unge mellem 9 - 17 år 
med astma, allergi 
eller eksem, primært 

Luftballonen tilbyder et samlet træningstilbud kombineret 
med faglig indlæring og selvhjælp, der ikke ses andre 
steder i landet. Luftballonen klæder deltagerne på til bedre 
at kunne tackle deres kroniske sygdomme på egen hånd, 
hvilket opnås via undervisning i astma og allergi samt 
vejrtrækning, hjælp til selvhjælp og støtte i trygge 
omgivelser, via sociale – og sundhedsfremmende 
aktiviteter.

Ja
Sommercamp 

fik i 2017 
5.000 kr.

ja 6.600
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baseret på frivilligt 
arbejde. 

Campen varer i 9 dage i skolernes sommerferie, med ca. 
60 deltagere, hvoraf 2 forventes fra Svendborg Kommune.

#70 Astma-Allergi 
Foreningens 
Oplysningskreds 
Svendborg

Der søges støtte til 
fortsat at kunne 
tilbyde aktiviteter for 
m/k med kronisk 
lungebesvær, samt 
bl.a. være med til at 
øge netværket for de 
berørte.

1) undervisning og bevægelse for m/k med kronisk 
lungebesvær. Vi vil fortsat kunne tilbyde mild motion for de 
hårdest ramte med fokus på vejrtrækningen. 
Undervisningen finder sted på små hold med max. 8 
deltagere.
2) netværksgrupper og sociale aktiviteter for målgruppen
3) samtalemøder med et emne efter deltagernes ønske
3) én årlig udflugt
4) som noget nyt har vi planlagt at afholde et Lungekor 
stævne med deltagelse af lungekor fra hele Region 
Syddanmark.
5) muliggøre deltagelse i Teletræning med et socialt 
indhold for de svageste i målgruppen. Projektet er påtænkt 
som et kombineret trænings- og netværksprojekt, hvor 
deltagerne kan kontakte hinanden og frivillige hjælpere via 
skærm.

ja 15.000 ja 28.000

#32 Barnets Blå Hus Værestedsaktiviteter, 
børneaktiviteter, 
udflugter mv. 

Fællesspisningen og aktiviteterne i øvrigt er alle aktiviteter, 
hvor vi træner den sociale og netværksskabende del af 
vores tilbud. De oplever rummelige miljøer, hvor der er 
plads til dem og dette er med til at skabe grobund for 
varige forandringer for disse familier.
Værestedsaktiviteterne tager alle udgangspunkt i at rumme 
barnet og familierne og i at understøtte vores 
behandlingstilbud som indbefatter terapeutisk gruppeforløb 
for børn sideløbende med forældrevejledning, 
fællesspisninger og børneaktiviteter i øvrigt.

ja 20.000 ja 41.750

#38 BK Stjernen Sociale arrangementer 
og andre sociale 
oplevelser, som de 
unge ikke får gennem 
deres forældre, og 
som støtter op om 
vores primær aktivitet

Vi ansøger hermed § 18 Midler Svendborg, for 24 - 30 
drenge + frivillige ledere, til Sociale arrangementer der 
støtter op om vores foreningsaktiviteter og samtidig
støtter lokale fynske attraktioner og seværdigheder. Vi, 
mener ikke at vi behøver at tage langt væk for at øge 
sammenholdet og fællesskabet, men sagtens kan gøre
brug af lokale tilbud.

Eks. på aktiviteter:
Biografture og madarrangementer
Forældrearrangementer (inddragelse og involvering)
Transport
Besøg på Valdemarslot

ja 10.000 ja 24.950
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Gorilla park
Pizza/ overnatningsarrangementer i klubhus

#43 Blomster Cafeen af 
2017

Lokale- og 
kontorholdsudgifter, 
inventar og 
administrationsudgifter 

Cafeen har åbent hver dag året rundt - uden undtagelse - 
mellem kl. 9 og kl. 14 og tilbyder sund, frisktillavet 
hverdagsmad.
Der er ingen visitation, alle kan komme uanmeldt til cafeen 
og få en kop kaffe, en portion mad eller bare en snak, alt 
som man nu har behov for den dag.
Brugere, der bor i nærheden af Blomster Cafeen kan som 
ovenfor nævnt få maden bragt hjem, hvis de, af den ene 
eller anden grund, ikke er i stand til at møde op i cafeen. 
Det kan være bevægelseshæmmede, syge, nyligt 
opererede o.a.
Maden bliver bragt hjem til borgeren, af de 16 frivillige 
chauffører, der udover, at levere maden, også er 
behjælpelig med at servere maden, , hente drikkelse, ringe 
til lægen, og i akutte tilfælde videreformidle kontakt til 
kommunens hjemmepleje.

nej 75.000 ja 273.450

#3 BROEN Svendborg Hjælp til udsatte børn 
og unge til en aktiv 
fritid

Alt fra fodbold, ridning, musik, fitness og hvad der måtte 
være behov for ved den enkelte borger for at skabe en 
aktiv fritid

nej nej 

(fik 40.000 i 
2017) 

ja 100.000

#81 Brudager Ældreklub Foreningens arbejde / 
Telt til brug for 
afholdelse af 
arrangementer (fx 
sommermarked)

Foreningens formål er at samle pensionister og 
efterlønsmodtagere til en hyggestund en gang hver 14. dag 
fra oktober til april. Aktiviteter af oplysende, kulturel og 
social art, så som foredrag, lysbilleder, sang og 
underholdning mm. samt 1-2 udflugter i løbet af 
sommeren.
Vi afholder et spillegilde årligt med 40 ænder og lotteri. 
Endvidere har vi 1-2 sommerture - i 2019 er den ene 
sommertur erstattet af et sommermarked med 
loppemarked, seniordans, udstilling af traktorer, spisning 
mv.
Af vores indtægter afholder vi udgifter til leje af 
forsamlingshus, honorar til underholdning - udgifter som år 
efter år bliver dyrere.

nej nej ja 5.000

#9 Børns Vilkår Børns Vilkår søger om 
støtte til frivilligt 
socialt arbejde på 
BørneTelefonen i 
Svendborg Kommune.

Formålet med BørneTelefonen er at tilbyde børn en linje til 
rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte 
og støtte, f.eks. når venskaberne slår gnister, når 
forældrenes skilsmisse gør ondt i maven, og når børnene 
udsættes for så grusomme svigt, at de næsten ikke kan få 

ja 5.000 ja 20.000
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det sagt. Hjælp til selvhjælp er centralt for rådgivningen på 
BørneTelefonen, så gennem rådgivning eller skriftlig 
kommunikation hjælpes barnet eller den unge til at finde 
løsninger på sine problemer.

#24 Børns 
Voksenvenner 
Svendborg

Foreningens aktiviteter Visionen for foreningens arbejde er, at ’det skal ligge lige til 
højrebenet’ at benytte Børns Voksenvenners tilbud om at 
etablere venskaber mellem ressourcestærke voksne og 
børn med spinkelt voksennetværk.
Missionen er, at det skal være et tilbud der er så velkendt 
for de familier der kunne have glæde af det, og for de 
voksne der er i berøring med disse familier, og af en sådan 
kvalitet, at det er en helt naturligt at gøre brug af 
foreningens tilbud.
Strategien omfatter 4 overordnede indsatsområder:
•”Kerneopgaven” = at etablere og vedligeholde venskaber 
mellem børn og voksne
•At udbrede kendskabet til Børns Voksenvenner i 
lokalområdet
•Rekruttering
•Den daglige drift af foreningen

ja 30.000 ja 60.000

#5 Club 24 Projektets formål er, 
at ældre 
hjemmeboende 
borgere med 
sundhedsskadelige 
alkoholvaner, 
reducerer deres 
forbrug

Projektet vil tilrettelægge og gennemføre 4 aftenkurser for 
Socialforvaltningen, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 
Kurserne vil formidle relevant og faktuel viden om ældre og 
alkohol – problemets karakter, omfang og løsningsmodeller 
til aktører og fagpersoner, der arbejder med, eller som 
regelmæssigt er i kontakt med målgruppen med det formål 
at gøre dem i stand til at rådgive og støtte ældre med et 
problematisk alkoholforbrug, så de ændrer deres 
alkoholvaner.

Det er helt afgørende, at den professionelle forstår 
rusmidler, misbrug og afhængighed og er i stand til at 
sætte sig ind i, hvilke værdier målgruppen har, således at 
den pågældende kan tilrettelægge en samtale, så den 
fremmer den professionelle kvalitet, den empatiske 
kommunikation med det formål effektiv at gribe ind overfor 
ældre med et farligt eller skadeligt forbrug af alkohol for 
dermed at begrænse skaderne for den enkelte.

nej nej nej (ny 
forening)

41.991

#22 Cykeltutten Der søges midler til at 
fortsætte og 
videreudvikle 
Cykeltutten, med 

Der søges midler til at videreudvikle følgende projekter:
- UDVIDELSE OG OPTIMERING AF VÆRKSTED
- INDRETNING AF CONTAINERVÆRKSTED
- CYKELBANE

ja 25.000 ja 50.000
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fokus på at udvikle 
nye projekter og 
faciliteter.

- KOMMUNIKATION

Cykeltutten har udviklet sig markant, siden 2016, hvor 
projektet startede op i et lille lokale på 1. Sal på Frederiksø 
i Svendborg. Værkstedet er siden rykket til større og bedre 
lokaler på Frederiksø, og har åbent ugentligt til både åbne 
værksteder, cykelture, foredrag, workshops og kurser. 
Udover at sikre, at kasserede cykler får nyt liv, har 
Cykeltutten en ambition om at danne rammerne for et 
bredt cykelfællesskab på tværs af foreninger, klubber, 
cykelforretninger mv. både lokalt og nationalt.

#26 Dans 89 Støtte til 
danseforeningens 
levende musik

Dans uden leder, vi danser med hinanden på kryds og 
tværs så alle kommer ud at danse, Der er flere enlige 
damer og mænd der på den måde for opfyldt deres 
dansebehov. Vi mødes mandag aften kl.18.45. Danser til 
kl.20.00. Vi drikker kaffe og synger et par sange. Vi danser 
igen til 21.45 samles i en rundkreds, synger "Skuld gammel 
venskab ren forgå" og slutter med" Der er et yndigt land". 
En gang om måneden spiser vi sammen med medbragt 
mad.
Foreningens formål er at skabe hyggeligt samvær mellem 
pensionister.

nej nej ja 10.000

#49 Dansk 
Flygtningehjælps 
Frivilliggruppe, 
Svendborg

Fortsat frivilligt 
integrationsarbejde i 
forhold til borgere med 
etnisk 
minoritetsbaggrund, 
bosiddende i 
Svendborg Kommune.

Kernen i vores frivillige integrationsarbejde i Svendborg er 
det mellemmenneskelige møde, det konkrete samvær 
mellem borgere med etnisk minoritetsbaggrund og borgere 
med dansk baggrund. I samværet er samtale på dansk og 
praktiske aktiviteter helt centrale.
Ud fra antallet at borgere, som vi er i kontakt med, anslår 
vi, at vi gennemfører et godt stykke over 1000 
”integrationshandlinger” i løbet af et år. Samværet sker 
gennem netværksfamilier, gruppeaktiviteter, individuel 
sprogtræning, fællesudflugter til lokale udflugtsmål samt 
kulturmøde-aktiviteter til hverdag/fest/højtider.
I det forløbne år er der åbnet mulighed for, at 
Frivilliggruppens aktiviteter i det omfang, det er relevant, 
kan afholdes, udgå fra og afvikles i det, vi nu kender som 
”Det Røde Hus” på Christiansvej 45A . Vi er bekendt med, 
at Dansk Flygtningehjælp er indstillet på at bidrage til 
finansieringen og ser gode udviklingsmuligheder i dette, 
meget gerne i samarbejde med andre aktører.

nej 25.000 ja 41.000

#19 Den Blå Lagune Støtte til socialt 
udsatte i Svendborg 
Kommune

Almindeligt vedligehold, husleje og forbrug ifm. Den Blå 
Lagune

nej 10.000 ja 30.000
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#62 Det Grønlandske 
Hus i Odense

Fastholdelse af Café 
Neriusaat samt Åben 
Anonym Rådgivning

Netværkscafé:
Det overordnede formål er, at sikre en god integration af 
grønlændere i Svendborg Kommune. At skabe et sted, hvor 
grønlændere kan samles uanset alder med henblik på, at 
bekæmpe isolation og ensomhed, samt at skabe nogle 
netværk for grupper med ensartede livsbetingelser og/eller 
udfordringer.
At have et sted hvor frivillige er med til at gøre en positiv 
og markant forskel, hvor de frivillige samtidig har mulighed 
for at udvikle sig og ruste sig til opgaverne omkring 
målgruppen. Fælles for aktiviteterne i netværkscaféen er, 
at de er alkoholfri og gratis, eller meget billige for 
brugerne, således alle kan være med.

Åben anonym Rådgivning:
Formålet med den åbne anonyme rådgivning er, at give 
grønlændere i Svendborg Kommune en mulighed for 
anonym rådgivning på eget sprog og sikre at gruppen 
forstår hvilke pligter der er, i forhold til de offentlige 
institutioner og myndigheder – samtidig med at man er 
med til at sikre, at retssikkerheden opretholdes over for 
målgruppen. Formålet er også, at opfange nye grønlandske 
borgere i Svendborg, inden de udsættes for en social 
deroute, fordi de ikke er bekendte med forholdene i 
byen/landet.

nej 5.000 ja 80.000

#73 Det Humanistiske 
Fællesskab

Der søges penge til 
"Projekt 
Omhuklipning"

Børn og unge, familier samt voksne med lav indkomst, som 
ikke har råd til at blive klippet på en eksisterende frisør 
salon, og som ikke har venner eller bekendte, der kan 
klippe dem, vil kunne have stor glæde af projektet. Denne 
hår problematik antages en bestemt gruppe at have i 
Svendborg Kommune. Der skal derfor forsat tilbydes et 
socialt tiltag for disse mennesker med ”Projekt 
Omhuklipning”. I projektet vil børn og unge, familier samt 
voksne støttes op om at blive klippet gratis hos en frisør.

nej 5.000 ja 13.900

#63 Diabetesforeningens 
Lokalforening i 
Svendborg

Lokalforeningens 
aktiviteter af fysisk og 
oplysende karakter, 
opsporing af type 2
diabetes, 
markedsdage, 
motivationsgruppe 

Oplysning om forebyggelse af Diabetes og 
senkomplikationer.
Foredrag og opsøgende virksomhed i forbindelse med f.eks. 
Gl. Torvedag og lign.

nej 10.000 ja 10.000

#75 Efterladte efter 
selvmord – 

Vi søger støtte til det 
lokale arbejde på Fyn 

Det er meget vigtigt, at efterladte efter selvmord har 
steder at mødes lokalt og danne netværk med andre med 

ja 5.000 ja 9.000
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lokalkreds Fyn for efterladte efter 
selvmord.

lignende erfaringer.
Vi ved, at det kan løfte og hjælpe at møde nogen, der har 
oplevet det samme som en selv.
Lokalkredsens formål er at danne et lokalt netværk, som 
kan komme efterladte efter selvmord til gavn, og 
derudover at medvirke til at opfylde landsforeningens 
formålsparagraf. Det kan være, at holde cafémøder, 
foredragsaftener, Walk & Talk og andre arrangementer i 
lokalt regi.

#74 Familieklub 
Svendborg

S/T opdatering for 
klubassistenter. 
Familiekursus. 
Sommerskole. 
Reklame/foldere.
Sociale 
arrangementer.

Ugentlige samtalegrupper af 1½ times varighed.
Medlemmerne udveksler erfaringer, og får værktøjer til at 
skabe en sundere livsstil.
Vi har 10 lektioner som er sundhedsfremmende.
Ædru socialisering.
At familierne får sundere livsvilkår.
Mindre alkoholindtag.
At børnene kommer i fokus og bliver hørt.
At familierne lærer at kommunikere på en mere 
hensigtsmæssig måde. Så de træffer bedre og sundere 
valg.

nej 5.000 ja 28.800

#13 Fibro Netværk 
Sydfyn

Vi søger støtte til et 
seminar med 
overskriften "Det gode 
liv, med og på trods" 
for
Fibromyalgi/smerte 
ramte som afholdes 
lokalt.

På seminaret har vi 3 vigtige elementer:
Workshop om "Det gode liv med og på trods" med Mentor 
og foredragsholder Zezza-Maria Skovager Pedersen, som 
selv har fibromyalgi. Undervisning om træning/styrkelse af 
kroppen med Fysioterepeut Charlotte Porsgaard, som er 
ekspert i træning for smerteramte. Vi vil i fællesskab lave 
antiinflammatorisk mad på seminaret. Jane Knudsen og 
Renee Hamilton er frivillig i Fibro Netværk Sydfyn, guider 
deltagerne i madlavningen. De har stor kendskab til 
antiinflammatorisk kost.
Formålet med seminaret er at gøre smerteramte robuste, 
fysisk som psykisk. Via indsigt og accept , kost og 
motion/træning og et styrket netværk af ligesindede.

nej nej

(modtog 
15.000 i 

2018)

ja 15.000

#78 FitforKids Fortsættelse af 
FitforKids i Svendborg

FitforKids hjælper overvægtige og inaktive børn til at få et 
sundere liv, mere livsenergi og bedre trivsel.
Programmet har fem ben og består af kostvejledning i 
hjemmet, ugentlig træning for både børn og forældre, 
forældre-coaching, motivations-program og hyggelige 
sociale events. Der trænes to gange om ugen: Den ene 
gang er træningen kun for børn. Den anden gang er 
træningen for både børn og forældre. Træningen foregår på 
en lokal skole. FitforKids-programmet inddrager hele 

nej 25.000 ja 35.000
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familien og har som mål at gøre familien bedre til at træffe 
egne sunde valg og mestre en sund livsstil.
FitforKids stiller en stor værktøjskasse til rådighed for 
familierne: Livsstilsbøger, kostplaner, opgavehæfter, 
nøgleringe, t-shirts, musik CD’er, motiverende sms’er, 
motionsløb, foredrag, madlavningsaftener og vores 
FitforKids App.

#10 Foreningen Danske 
Døvblinde FDDB

Der søges støtte til 
Erfagruppe Fyn, 
Erfagruppe 
Syddanmark Tegn og 
Klub Vest

Formålet med Erfagrupperne er at tilbyde døvblinde 
borgere et særligt fællesskab og via tilbud, specielt tilrettet 
til døvblinde, at bringe den enkelte ud af ensomhed og 
isolation. At give den døvblinde livsmodet tilbage og få lyst 
til igen at deltage i det omkringliggende samfund.
Det er vigtigt for især døvblinde at deltage i særligt 
tilrettelagte arrangementer, hvor der er plads og ro til at 
kommunikere og til at se og høre hinanden. Erfagrupperne 
og Klub aktiviteterne forebygger i væsentlig grad 
ensomhed og den isolation, der nemt kan opstå ved det 
alvorlige dobbelte sansetab.

ja nej

(modtog 
4.000 fra 

puljen i 2017)

ja 20.271

#82 Foreningen Den 
Boligsociale Fond

Der søges om støtte til 
UngTilUng,com som er 
en landsdækkende 
digital trivselsplatform.

UngTilUng er en digital trivselsplatform, der har til formål 
at forebygge psykisk sårbarhed, at fremme trivslen hos 
sårbare, ensomme unge, der har svære tanker og følelser i 
hverdagen, at hjælpe de unge til at fastholde et 
ungdomsliv, herunder arbejde og uddannelse samt sociale 
relationer.
Vi har fokus på de problematikker, som man kan møde som 
ung, og der er ingen problemer, der er for store eller for 
små. Hos UngTilUng bliver de mødt af frivillige unge, der 
har haft lignende svære tanker, som kan sætte sig ind i 
deres situation, og gennem deres frivillige virke kan 
bidrage til, at motivere, inspirere og hjælpe de unge. 
Ligesom de kan få mentorrådgivning af frivillige mentorer 
som har faglige forudsætninger for at rådgive.
Gennem kontakten med frivillige unge, både peers og 
faglige frivillige, vil de unge kunne opnå en øget indsigt og 
viden, som den enkelte kan anvende til øge sin trivsel, 
opnå sociale relationer og styrke hverdagslivet. De frivillige 
kan hjælpe unge som har behov for en mere omfattende 
hjælp til at erkende behovet og søge hjælpen.
UngTilUng.com er et projekt som blev udviklet i perioden 
2013-16 med økonomisk
støtte fra Socialstyrelsen. UngTilUng.com er siden 2017 
udviklet som en digital platform et voksende antal 
besøgende unge. Indholdet er gradvist udviklet så det i

ja nej ja 15.000
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dag omfatter en række tilbud til unge med sociale og 
følelsesmæssige problemer. Projektet forventes at forsætte 
i mange år. UngTilUng.com indgår gerne i en samskabelse 
med kommuner om en forebyggende indsats, så den også 
bliver lokalt forankret.

#57 Frivilligcenter 
Sydfyn – Kontakt 
mellem Mennesker

"Frem mod en sund 
familie" er et 
tværkulturelt 
madfællesskab for 
mødre af forskellig 
etnisk baggrund bosat 
i Svendborg.

Projektets ambition er at fastholde og videreudvikle dette 
tværkulturelle madfællesskab, som er et frivilligt, socialt 
projekt, der på tredje år gennem ugentlige fællesspisninger 
bringer kvinder sammen i lokalområdet og skaber trivsel,
livskvalitet og robuste fællesskaber på tværs af etnicitet og 
livssituationer.
Madfællesskabets brugere tilrettelægger og tilbereder selv 
maden fra deres eget hjemland på skift, hvilket skaber stor 
kulturel diversitet i køkkenet, da fællesskabet besøges af 
omkring 30 (skiftende) personer fra ca. 13 forskellige 
nationaliteter hver onsdag. På årlig basis benytter 260 
forskellige kvinder samt børn og unge tilbuddet.
Omkring måltidet som et socialt samlingspunkt har 
projektet haft succes med at skabe et trygt miljø og et 
stærkt meningsgivende fællesskab for udsatte kvinder, der 
har hjulpet dem videre i livet med øget handlekraft og 
højnet livskvalitet.
Projektet ønsker nu at videreudvikle dette madfællesskab 
ved ikke kun at sætte fokus på trivsel, men også sundhed 
med en række både nye og gamle aktiviteter og tiltag.
Målgruppen for projektet er mødre med dertilhørende børn 
& unge af forskellig etnicitet, kultur og baggrund bosat i 
Svendborg kommune - ofte i udsatte bydele samt 
yderområder i Svendborgkommune, som medvirker til 
ensomhed, isolation og dårlig livsstil.

ja 15.000 ja 50.000

#51 FTS – Svendborg Mama Mia -  
international 
mødregruppe

Hvert Mama Mia forløb løber over 20 uger (10 mødedage) 
og er bygget op omkring netværk og input (oplæg ved 
frivillige) omkring familieliv, børn og sundhed.
•Ved udgangen af 2020 har der i gennemsnit været 12 
brugere om ugen i Mama Mia /mandagsåbent. (Tilmeldt 16 
mødre med 16 babyer og enkelte gravide i 3. trimester.)
• Hver anden mandag er der herudover Mamma Mia café 
med motorik og sang Her ydes der rådgivning efter behov, 
netværkes og brugerne har mulighed for at tale dansk med 
de frivillige.
•Tæt samarbejde mellem FTS, jordemoderhuset og 
sundhedsplejen omkring behov og udvikling.
•Hjemmebesøg før og under forløb – efter behov. Dette er 

nej 5.000 nej
(projektet 
er først 
startet i 
2019)

10.000
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både for at give den nødvendige støtte under forløbet, men 
også for at vurdere og sikre sammensætningen af 
grupperne.

#52 FTS – Svendborg Sprogcafé Målet er, at mennesker med anden etnisk baggrund end 
dansk får mulighed for, at indgå i et fællesskab og et 
socialt samvær - uanset hvem man er, og hvilke ressourcer 
man har.
Projektets indhold:
Ved udgangen af 2020 har der i gennemsnit været 16 
borgere om torsdagen i sprogcafeen. (10 voksne og 6 
børn).
I sprogcaféen kan man få hjælp til lektielæsning, spille 
læringsspil, få hjælp til papirer og øve sig på at tale dansk.
Frivillige organiserer aktiviteter for børn, således at 
forældrene kan netværke og øve det danske sprog.
Via Sprogcafeen er borgere med til at arrangere 
højskoledage, hvor vi f.eks. indbyder de lokale til 
kulturarrangementer.

nej 5.000 nej
(projektet 
er først 
startet i 
2019)

10.000

#53 FTS – Svendborg Etnisk 
ambassadørgruppe

Etablering og drift af Etnisk ambassadørgruppe, som er en 
gruppe af ressourcestærke kvinder /mænd med forskellig 
etnicitet, der via frivilligt arbejde bl.a. udtænker og afvikler 
tværkulturelle arrangementer hvor der kan bygges bro og
skabes venskaber på tværs af oprindelsesland, kultur, 
sprog og religion.
Vi ønsker at nedbryde barrierer og skabe rammer for aktivt 
medborgerskab, så flere etniske kvinder/mænd 
introduceres til og udfører frivilligt arbejde.
•At kvinder /mænd med forskellig etnicitet via frivilligt 
arbejde udtænker og afvikler tværkulturelle 
arrangementer, hvor der kan bygges bro og skabes 
venskaber mellem familier på tværs af oprindelsesland, 
kultur, sprog og religion. Vi ønsker gennem medinddragelse 
i aktiviteter og fællesskaber at skabe gode rammer for at 
fremme ejerskab og deltagelse i samfundet.
•At de etniske ambassadører via relevante kursustilbud 
bliver klædt på til at udtænke og afvikle tværkulturelle 
arrangementer.
•At de etniske ambassadører bliver klædt på til dialog med 
de enkelte etniske grupper.

nej 5.000 nej
(projektet 
er først 
startet i 
2019)

10.000

#54 FTS – Svendborg Mandegruppen - 
Manpower

Etablering og drift af mandegruppen, som er en gruppe af 
mænd med forskellig etnicitet, der via frivilligt arbejde bl.a. 

nej nej nej
(projektet 

10.000
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udtænker og afvikler tværkulturelle arrangementer kun for 
mænd eller for hele familien. 
Formålet er at skabe kontakt og opbygge relationer mellem 
danske og flerkulturelle mænd for derigennem at formidle 
indsigt i dansk kultur og udvikle kompetencer, der giver 
muligheder i det danske samfund. Samtidig viser 
flerkulturelle mænd også deres kultur og kompetencer for 
danske mænd. Det sker ved at mændene er aktive 
sammen. Netop fordi de gør noget sammen, opbygges 
venskaber, så de naturligt hjælper hinanden i hverdagen og 
dermed styrker sammenhængskraften lokalt.

er først 
startet i 
2019)

#16 FødevareBanken FødevareBanken er en 
forening stiftet i 2008 
med to formål: at 
reducere madspild
og hjælpe socialt 
udsatte borgere. 

FødevareBankens frivillige chauffører henter 3 dage om 
ugen overskudsfødevarer før sidste salgsdato hos 
samarbejdspartnere som Arla, Stryhns, Frugtkompagniet 
m.fl. Hver dag pakkes kølebilen med fødevarer på 
FødevareBankens lager i Kolding og chaufførerne kører 
herefter ud på en skemalagt rute til de 5 organisationer, 
der arbejder med socialt udsatte. Her uddeles varerne på 
bilen i dialog mellem chauffører og medarbejdere på stedet.
De frivillige chauffører gennemgår et opkvalificeringsforløb 
med fokus på egenkontrol, sikker håndtering af fødevarer 
og løftekursus.
Det overordnede sociale formål er at give 
modtagerorganisationerne mulighed for at servere flere, 
bedre og mere varierede måltider for deres brugere end 
ellers. Modtagerorganisationerne er forskellige, men hos 
mange gøres der også meget ud af samværet omkring 
måltidet. I Svendborg leverer FødevareBanken i øjeblikket 
til Kirkens Korshær, men der er planlagt opstart med 
Stenbruddet i løbet af 2020.

ja nej ja 10.000

#29 Gå Dig Glad - 
Frivilliggruppe

Projektet Gå Dig Glad, 
herunder udbredelse 
af projektet

Gå Dig Glad er gåture i forskellig længde i Svendborg og 
omegn, på fast tid og fast mødested, så der aldrig er tvivl 
om, hvor og hvornår turene finder sted. Turene er på 
mellem 3 og 10 km. I Svendborg by er man 4 turledere, 
der skiftes til at lave ture.
Turene starter alle fra Frivillighuset, Havnegade. Desuden 
er der tur i Skårup, i Rantzausminde og i Tved. Disse hører 
også under Gå Dig Glad, Svendborg. Der er også en 
nyoprettet tur i Skovparken for handicappede, med fast 
mødested og fast turleder. Dertil kommer så de lange ture, 
som beskrevet under Formål.
Turene har altid en turleder, der er pt. 8 frivillige, der 

nej 5.000 ja 36.000
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forbereder turene. Vi går i al slags vejr. følges ad og 
hjælper hinanden. Alle er velkomne.

#58 Hjerneskadeforenin
gen Sydfyn og 
Øerne

Nytårskur, Hjernedag, 
opstart af væresteder 
mv.

Formålet med de nævnte projekter er at give nogle gode 
oplevelser, finde – og skabe fællesskaber/netværker, give 
råd og vejledning til de ramte familier og til fagpersoner.
At bevare de gode relationer til hinanden og bruge 
hinanden bedst muligt.

ja 8.000 ja 11.200

#41 Hjerteforeningens 
Lokalforening 
Svendborg

Støtte til afholdelse af 
aktiviteter lokalt for 
borgerne m.h.p. 
forebyggelse af 
Hjertekarsygdomme 
og andre 
livsstilrelaterede 
sygdomme som f.eks. 
sukkersyge.
Aktiviteter der 
fremmer livskvalitet 
fysisk formåen og 
psykisk velvære, 
således, at
borgerne kan leve et 
sundt og aktivt liv.

Aktiviteterne består af:
Hjertemotion et forløb til hjerte-karpatienter og pårørende, 
med fysisk aktivitet ved fysioterapeut. Hjertecafe med 
rådgivning og vejledning, socialt samvær og 
erfaringsudveksling, kursus i hjerte-lungeredning og brug 
af hjertestarter.
Medi yoga.
Nytårsmarch.
Foredrag om relevante emner, herunder forebyggelse, 
medicinhåndtering,mental sundhed, kostkurser.m.m.
Et samarbejde med elever og lærer fra 
levnedsmiddelskolen med foredrag og spisning. Borgere og 
elever nyder godt af dette tiltag.
Med bus arrangeres et socialt, kulturelt, arrangement med 
mulighed for let fysisk aktivitet, hjertesund mad, 
fællesskab og mulighed for nye kontakter.

ja 25.000 ja 50.000

#2 Hjælpende Hænder Hjælpe ældre og 
pensionister med de 
små tin, de selv kunne 
udføre tidligere, og 
hvor det offentlige ikke 
har mulighed for at 
hjælpe

Der er en gruppe ældre og pensionister, der jævnlig 
henvender sig for at få Hjælpende Hænder ud for hjælpe til 
små daglige basale ting f.eks. skift en pære. Vi har ydet 
hjælp til mange pensionister og invalidepensionister (vi har 
henvendelse vi må afvise da vi ikke vil gå håndværkene i 
bedene).
Vore koordinatorer er frivillige. Svendborg Kommunes 
visitatorer gør pensionisterne opmærksom på at vi 
eksisterer og godt kan hjælpe med små ting i hverdagen.

nej 8.000 ja 9.000

#12 KOMsammen 
Svendborg

KOMsammen 
Svendborg søger 
støtte til at hjælpe 
ensomme unge i 
alderen 15-30 år, der 
ønsker at forbedre 
deres situation, både 
sundhed og socialt.

Formålet med KOMsammen Svendborg aktiviteter er at 
hjælpe ensomme unge, der ønsker at forbedre deres 
situation, både sundhedsmæssigt og socialt. Målet er, at 
give de unge en mulighed for at møde andre ensomme 
unge, der står i samme svære situation som dem selv, og 
møde unge engagerede frivillige der kan være med til at 
give dem en positiv oplevelse med kost og motion. 
KOMsammen Svendborg sørger for, at de unge får en 
masse gode oplevelser med kost og motion i fællesskab 
med andre unge, hvilket forhåbentligt øger motivationen til 

nej nej nej  (ny 
forening)

20.000
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en sundere livsstil.

#44 Kontakt mellem 
Mennesker

Vi vil gerne søge 
midler gennem §18 til 
tre ting; 
1. Afholdelse af gratis
foredragsaftener for 
interesserede borgere. 
2. Opkvalificering af 
vores frivillige. 
3. Forplejning på 
gruppemøder.

1. Sidste år havde vi borgerforespørgsel på 8 grupper der 
desværre ikke blev til noget, da der kun var 1-3 
henvendelser på hver gruppe. En borgerforespørgsel er 
når, en borger henvender sig og spørger om vi ikke kan 
lave en gruppe inden for et bestemt emne eller 
problematik. Vores udfordring er at finde yderligere 
deltagere, så tilbuddet når ud til de mennesker, der kan 
have interesse i at deltage. 
Derfor vil vi gerne kunne invitere gratis oplægsholdere, der 
vil holde oplæg om et af de forespurgte emner. Disse gratis 
oplæg vil kunne fungere som blikfang for gruppen, og et 
sted hvor deltagere kan høre om netværksgrupper og 
interesserede frivillige kan melde sig. Vi vil gerne kunne 
holde oplæg hver anden måned, med let forplejning og en 
lille forlods avisannonce, men vi mangler midler til at 
finansiere 
aktiviteten. Derfor søger vi støtte til; Kørselsgodtgørelse for 
eksterne oplægsholdere, Avis annonce, forplejning på 
foredragsaftenen.
2. Det er vigtigt at opkvalificerer vores frivillige, så de er 
godt klædt på, når de gerne vil starte en gruppe eller skal 
facilitere en ny gruppe. De frivillige har f.eks. brug for
viden om ”gruppedynamik” og ”de svære samtaler”, og 
”hvad motiverer gruppens deltagere”. Kontakt mellem 
Menneskers afdeling for Netværks- og selvhjælpsgrupper 
vil derfor gerne kunne tilbyde en kursusdag med Birthe 
Møller, som er supervisor inden for selvhjælp. Ligeledes 
ønsker vi at sende vores frivillige på et gratis 
weekendkursus hos CFSA (Center for socialt arbejde). 
Kurset hedder
”Lær at facilitere selvhjælpsgrupper. Grundkursus for nye 
igangsættere”. Vi søger derfor midler til honorar af Birthe 
Møller og forplejning på kursusdagen. Ligeledes søger vi 
om kørselsgodtgørelse for vores frivillige, så de kan komme 
på CFSA’s gratis weekendkursus i Vejle, her regner vi med 
at kunne køre i ’en bil til den laveste takst.
3. Når Netværks- og selvhjælpsgrupper mødes i 
Frivillighuset, vil vi gerne kunne tilbyde at deltagerne kan 
lave kaffe og te. Denne lille aktivitet kan tit være det, der 
er rart at samles om og det der får folk til at slappe af. 
Derfor vil vi gerne søge om et beskedent beløb til 
forplejning på gruppemøderne.

ja ikke tidl. søgt 
til dette

ja 12.448
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#28 Kræftens 
Bekæmpelse – 
Lokalforening 
Svendborg

Drift og udvikling af 
Frivillig Rådgivningen 
og lokalforeningen i 
Svendborg

 At forebygge og afhjælpe senfølger til kræft
 At vedligeholde og forbedre kræftramtes fysiske og 

psykiske tilstand 
 At forebygge forværring af eksisterende kræftgener og 

forebygge nye kræfttilfælde hos borgere i Svendborg 
Kommune.

 Udvikle og fastholde vort frivillige sociale arbejde for 
kræftberørte borgere i Svendborg Kommune.

 At afhjælpe ensomhed og isolation hos efterladte til 
kræftpatienter i Svendborg

 Hjælpe til at kræftramtes tilknytning til 
arbejdsmarkedet vedligeholdes eller, at den kræftramte 
kommer hurtigere i arbejde efter endt behandling.

ja 57.000 ja 60.000

#11 Kurdisk Kvinde 
Forening i 
Svendborg

Der søges støtte til 
foreningens arbejde

Modersmålsundervisning, børnemotionsgruppe, 
familieudflugter, cafeer, ungdomsklub mv. 
Formålet er at skabe fællesskab møde nye venner mellem 
kurdere og andre dansker blandt kurdisk familier.
Børnene skal ikke glemme deres modersmål, fejre vores 
traditioner fra kurdere i Syrien. Aktiviteterne er også åben 
for andre/danskere. Blive bedre til det danske sprog.

nej 5.000 i 2019

(8.000 i 2018)

nej 26.500

#45 Kvisten – Terapi til 
ofre for seksuelle 
overgreb

Der søges om 
økonomisk støtte til 
supervision og 
afholdelse af 
opkvalificerende 
kurser til Kvistens tre 
frivillige terapeuter i 
Svendborg Kommune.

I forbindelse med afholdelse af supervision og 
opkvalificerende kurser for Kvistens frivillige i Svendborg 
Kommune, søges der tilskud til fire forskellige aktiviteter:
1) Supervision
Kvisten arbejder ud fra et nærhedsprincip, der betyder at 
Kvistens terapeuter er spredt ud over hele landet sådan at 
de er tilgængelige for målgruppen. Det betyder dog også at 
de frivillige terapeuter somme tider sidder alene med tunge 
sager i relation til de igangværende terapiforløb. Derfor er 
intern sparring og supervision med en professionel og 
ekstern supervisor essentielt, og skal medvirke til at 
forebygge sekundær traumatisering hos de frivillige. De 
frivillige i Svendborg Kommune deltager i otte 
supervisionsmøder om året.
2) Opkvalificerende kurser
Kvisten vil i det næste år afholde opkvalificerende kurser 
for de frivillige – bl.a. i chok- og traumeterapi. Kvistens 
erfaring er, at mange ofre for seksuelle overgreb er 
fastlåste i en chok- og traumetilstand, der forhindrer, at de 
kan bearbejde de senfølger, der viser sig senere hen i livet. 
De opkvalificerende kurser i chok- og traumeterapi skal 

ja 5.000 ja 12.000
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sikre, at terapeuterne kan tilbyde kvalificeret hjælp til ofre 
for
seksuelle overgreb sådan at de på bedst mulig vis kan 
bearbejde deres traumer. Dette har stor betydning for den 
enkeltes livskvalitet og evne til at fastholde et arbejde eller 
uddannelsesforløb.
3) Kørsel
De frivilliges deltagelse i supervision og de opkvalificerende 
kurser omfatter også kørsel til og fra Svendborg Kommune. 
Supervisionen afholdes i Vejle og de opkvalificerende 
kurser afholdes i Bjerringbro. Et tilskud til kørselsudgifter 
vil være med til at sikre, at Kvistens frivillige i Svendborg 
Kommune fortsat kan deltage i disse mødeaktiviteter.
4) Koordinering af mødedeltagelse
De frivillige terapeuters deltagelse i supervision og 
opkvalificerende møder omfatter en række administrative 
arbejdsopgaver i forbindelse med planlægning og 
koordinering af møderne. Derfor søges der også om et 
tilskud til at dække de lønomkostninger, der måtte opstå i 
forbindelse med organiseringen af de frivilliges deltagelse i 
supervision og kurser.

#69 Lejerforeningen 
Sydfyn

Drift af lejerforening i 
form af rådgivning, 
vejledning, 
konfliktløsning og 
sagsbehandling for 
medlemmer af 
foreningen.

Rådgivning af lejere om forhold omfattet af lejeloven, 
boligreguleringsloven, almenlejeloven, love om byfornyelse 
og boligforbedring samt erhvervslejeloven.
Desuden sagsbehandling og konfliktløsning inden for de 
nævnte områder.

nej 10.000 ja 20.000

#34 Lokal afd. 
Svendborg Gigt

Til forskellige 
aktiviteter der kan få 
gigtramte til at få en 
bedre daglig dag og 
for at få sygdommen 
på afstand for en tid.

Udflugter for gigtramte, så de kan få en oplevelse sammen 
med ligestillede så de oplever at de ikke er alene, med 
deres sygdom.
Fælles skab om at spise sammen og lære at lave gigt mad.
Foredrag om gigt med lokale fordragsholder, som gigt 
ramte måske kender fra reumatoligisk afd.

nej 10.000 ja 10.000

#8 Lokalklub Fyn og 
Øerne (DLHM)

Tilskud til samvær og 
aktiviteter for 
strubeopererede og 
pårørende

At samle og støtte andre strubeløse, som har 
talefunktionsnedsættelse efter strålebehandling og 
operation.
Vi håber, at have midler til samvær og hygge, samt 
forskellige udflugter med bus. Til oplevelser rundt i landet!! 
Vi har lige været på Nyborg Vold - en rigtig hyggelig 
oplevelse!!
At vi kan være sammen og hjælpe hinanden! Mange i vores 

Ja, alle 
fynske 
kommuner

nej ja 5.000
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målgruppe er ensomme, da det kan være en stor 
udfordring, bare at tale i telefon!! At føle sig udenfor i 
socialt samvær, når man taler via en ventil.

#25 Mand & Mand 
imellem

Gruppens aktiviteter At få mænd ud af hjemmet og mødes for at danne nye 
netværk.
Med dette håber vi at kunne bekæmpe ensomheden og få 
styrket den enkeltete selvtillid.
Foreningens aktiviteter vil være inden for det kulturelle og 
selvudviklende f.eks. foredrag, ture med udfordringer, 
debatmøder.
Gruppen har 40 ugentlige mødeaftener, hvor der enkelte 
gange laves varm mad og resterende gange serveres 
rugbrød med pålæg.

nej 5.000 nej 
(gruppen 
er først 
startet i 
2019)

15.000

#15 Medborger Cafeen Udflugter, kreative, 
sociale arrangementer, 
fællesspisning

At skabe et sted, som er åbent for alle, som savner et sted 
at komme, føle de er blandt venner og få mulighed for at 
skabe et socialt netværk.

nej 10.000 ja 20.000

#30 Natteravnene 
Svendborg

Kursus i 
krisehåndtering for at 
optimere vor viden på 
området.
Sociale arr. i et forsøg 
på at "binde os 
sammen" som gruppe, 
så alle lærer hinanden
at kende og i håb om, 
når andre hører om 
det, at de vil være 
med.

Nattevandring rundt i byen også på steder, hvor det kan 
være "attraktivt" for nogen at sælge eller tage stoffer. Men 
også for at holde øje med, at der ikke ligger nogen, der er 
dårlige af det ene eller det andet.

nej 10.000 ja 42.500

#79 NEFOS Svendborg Der ansøges om støtte 
til at fortsætte det 
intensive frivillige 
arbejde for 
selvmordsramte 
borgere i Svendborg 
kommune. Antallet er 
markant stigende og 
NEFOS har nu 
ugentlige samtaler på 
lokaliteten i 
Svendborg.

Indsatsen omfatter fortsat:
1) støtte og rådgivning til efterladte efter selvmord i 
Svendborg Kommune
2) støtte og rådgive pårørende til 
selvmordstruede/selvskadende personer i
Svendborg Kommune.
3) være sparringspartner for fagpersoner i Svendborg 
Kommune, der arbejder med
selvmordsramte.
4) samarbejde med relevante institutioner og 
organisationer i Svendborg Kommune.

nej 10.000 ja 86.500



Nr: Organisation/
forening

Hvad søges der
støtte til

Beskrivelse af aktiviteten/projektet Søgt/mod
taget 
tilskud 
fra andre 

Bevilget af § 
18-puljen for 
2019 (kr.)

Regnskab
2018

Ansøgning
2020 (kr.)

#23 Offerrådgivningen 
Fyn

Foreningens drift Offerrådgivningen er et supplement til politiets 
vejledningsforpligtigelse om offerets muligheder for at få 
yderligere hjælp. Politiet er vores vigtigste 
samarbejdspartner.
Offerrådgivningen Fyn er etableret med en bestyrelse på 5 
medlemmer, som har det overordnede ansvar. Der er 
tilknyttet ca 12 frivillige rådgivere, som påtager sig 
døgnåben vagttelefon året rundt efter nærmere skemalagt 
vagter.

ja nej
(fik 10.000 kr. 

i 2017)

ja 18.000

#39 Ollerup Plejecenter 
– Husets Venner

Penge til aktiviteter, 
arrangementer og 
underholdning i 
søndags cafeen, evt. 
til udflugter m.m.

Formålet er at gøre noget for dem som er ensomme. Dette 
gælder såvel beboer på plejehjem som dem der bor i egen 
bolig. Der bliver hygget og snakket over 
eftermiddagskaffen og nydt godt af underholdning af 
forskellig art.
Vi afholder hovedsaglig vores arrangementer i weekenden 
da vi her samler flest besøgende udefra. Det er hovedsaglig 
sang, musik eller anden form for underholdning. Samt 
selvfølgelig lidt godt til kaffen.

nej 15.000 ja 30.000

#71 Onsdagscafeen Der søges til et 
integrations projekt 
rettet mod flygtninge 
gruppen og alle 
borgere i
Svendborg

Formålet er at skabe et trygt mødested hvor man har lyst 
til et tværkulturelt fællesskab.
Vi gør en stor indsats for at motivere brugerne til at tage 
del i aktiviteterne i de forskellige boligområder.
Det er et åbent gratis tilbud hvor man bare kan komme 
forbi til en kop kaffe, få hjælp til diverse papirer, sy eller få 
et spil kort.
Vi har 14 små haver som danner rammen om et vigtigt 
fællesskab.

nej 10.000 ja 30.000

#7 Palliativt Frivilligt 
Netværk

Frivillig indsats hos 
uhelbredeligt syge 
borgere og deres 
pårørende i Svendborg
Kommune. Den 
frivillige indsats sker i 
et samspil med 
Palliativt Team Fyn.

At støtte uhelbredelig syge og deres pårørende i ønsket om 
at kunne blive den sidste tid i eget hjem.
At undgå unødige eller uønskede indlæggelser på sygehus, 
plejecenter, hospice og lign.

Frivillig, der tilbyder at være nogle timer hos uhelbredelig 
syg i eget hjem så pårørende kan få mulighed for nogle 
timer til egne gøremål.
Frivillig, der tilbyder at gå en tur, køre en hyggetur, handle 
ind sammen eller andre sociale gøremål sammen med 
uhelbredelig syg.
Frivillig, der sidder hos uhelbredelig syg for natten (kl. 23-
07) så den syge kan føle sig tryg og så pårørende kan få en 
rolig nattesøvn.

ja 10.000 ja 20.000
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#68 Parkinson Klubben 
Svendborg

Klubmøder i Parkinson 
Klubben Svendborg.
8 møder og en udflugt.
De 8 mødeaftener er 
fortrinsvis til socialt 
samvær og oplysning 
om Parkinson.

Klubbens formål er socialt samvær og oplysning om 
Parkinson.
Vi har 8 mødeaftener og 1 udflugt om året, med forskellige 
foredrag dans og sang som er god træning for Parkinson 
ramte.

nej 10.000 ja 10.000

#77 Peer-netværk 
Svendborg

Opstart, forankring og 
udvikling et 1-årigt 
projekt “frivilligt peer-
netværk for psykisk 
sårbare borgere i 
Svendborg”.

Projektet retter sig primært for psykisk sårbare borgere, 
der er i en recovery-proces, og indsatsområderne vil være 
peer-mentor-ordning og peer-cafe.

Projektet består af 2 hovedaktiviteter:
Peer-mentor-ordning, som indeholder
- en screening via en forsamtale
- et kursusforløb over 6 gange á 2 timers varighed
- supervision - løbende
Peer-Cafe
- et muligt mødested for mentorordning
- som er åbent for alle, som følger foreningens reglement 
for cafeén
- et samlingssted for at planlægge evt. fælles aktiviteter, fx 
madlavning, ture sammen mm.
- et formidlingsforum

nej 20.000
(udloddet til 

brug i 2018 – 
overflyttet til 

2019)

ja 194.264

#21 Persian 17 Forening for 
herboende iranere. 
Der søges støtte til 
foreningens arbejde.

1. Weekend tur med det formål at gøre samvær til nærvær
mellem iranske familier.
2. familie cafe hver søndag med forskellige aktiviteter for 
både børn og voksne.
3. Nytårs arrangement
4. Familietur med henblik på at øge kendskab til den 
danske kultur.

ja 8.000
(fra 

Sundhedsfrem
me og 

forebyggelses
puljen)

ja 40.000

#1 Projekt HUGME-
huset

Tidlig indsats, bedre 
trivsel for børn, unge 
og familier.

Vi vil skabe et fysisk 
sted hvor den enkelte 
unge/forældre kan 
komme og få lov til at 
være sig, vi vil være 
med til at møde børn, 
unge og forældre FØR 
de bliver en sag på 
kommunen.

Vi vil tilbyde,
- Familiesamtaler/rådgivning
–Trivsel i klassen/skole
– Skilsmisse børn/unge
– Ensomme unge
– Børn og unge med Angst
– Nej tak til Mobning
– Foredrag ud af huset og i huset
– Lektiecafe
Event/jul-fastelavn-hjælp til fødselsdagsfest m.m
Der vil være mulighed for individuelle el. gruppesamtaler
Kreativitet-dans-sang
Mad aftener på tværs af kultur

nej Bevilget 
10.000 kr. i 

2018, som er 
overført til 
2019, men 
ikke brugt 

endnu. 

Der 
foreligger 
ikke noget 
2018-
regnskab

50.000
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#55 Red Barnet Ungdom Der søges støtte til to 
Venskabsgrupper for 
børn med 
flygtningebaggrund i 
Svendborg Kommune, 
som er et projekt 
forankret i Red Barnet 
Ungdoms 
flygtningeindsats, Børn 
på Flugt.

Venskabsgrupper er et frivilligt tilbud til børn med 
flygtningebaggrund, som drives af unge frivillige, der 
henter børnene i deres hjem og arrangerer forskellige lege 
og aktiviteter for dem i lokalområdet.
Projektets indhold består i, at de unge frivillige henter 
børnene i deres hjem og arrangerer lege og aktiviteter for 
dem i deres lokalområde i Svendborg. De frivillige afleverer 
børnene igen i deres hjem efter endt aktivitet.
Grupperne mødes hver weekend i tre timer, og består af 8-
10 børn og en fast gruppe af frivillige. Den ene gruppe 
mødes hver anden søndag i tidsrummet 10.00-13.00. Den 
anden gruppe er nyetableret i samarbejde med kommunen, 
som har efterspurgt endnu en gruppe. Denne gruppe 
mødes hver lørdag i tidsrummet 10.00-13.00.
Aktiviteterne planlægges af de frivillige med afsæt i ønsker 
og idéer fra børnene. Gennem sjove aktiviteter skaber 
venskabsgrupperne således værdifulde relationer børn-og-
børn imellem og mellem børnene og de frivillige. Samtidig 
lærer de at gå til en fast fritidsaktivitet og får på denne 
måde en forsmag på foreningslivet. Vi er desuden 
opmærksomme på at holde aktiviteterne på et lavt budget, 
så alle har mulighed for at være med.

ja nej ja 86.101

#31 Red Barnets 
Familieoplevelsesklu
b i Svendborg

Støtte til fællesture i 
2020

Der arrangeres årligt 5 til 7 ture. Der arbejdes på 
planlægning af ture i 2020. Bestyrelsen vil gerne i år kunne 
tage familier med på en oplevelsestur for børnefamilierne 
til Givskud Dyrepark.
Her vil de have mulighed for at opleve vilde dyr i naturen.
I Red Barnets Familieoplevelsesklub i Svendborg er der 34 
mindreårige børn og 17 voksne. Alle familierne i 
Oplevelsesklubben er henvist af i Svendborg Kommune, og 
er familier som ikke selv har overskud til at give børnene 
de oplevelser som de får med Red Barnets 
Familieoplevelsesklub.

nej 15.000 ja 30.000

#65 Regnbuelejren – 
Ungdommens Røde 
Kors 

Vi ønsker at søge 
midler til afholdelse af 
en uges ferielejr for 
ca. 70 socialt udsatte
børn i alderen 7-13 år 
i uge 29 2020.

Ferielejren afholdes i uge 29, d. 14.-20. juli 2020. De sidste 
to år har lejren fundet sted på Musikefterskolen i Humble, 
med hvem vi også har indgået en aftale med om at afvikle 
lejren i 2020. På lejren modtager vi børn fra Fyn og 
Langeland og havde i år 10 børn med fra Svendborg 
Kommune. Ferielejrugen er fyldt med en lang række af 
aktiviteter for børnene. I 2019 lavede vi blandt andet 
aktiviteter som: Spionløb på Langelandsfortet, cirkusdag 
med akrobater, Pippi-land, fra jord til bord, vandkamp med 
glidebaner, værksteder med modelfly, linoleumstryk og 

ja 5.000 ja 15.000
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masker, overlevelsestur med overnatning i det fri og fest 
med ansigtsmaling, spøgelseshus og børnediskotek. I år 
havde vi som noget helt nyt også en skaterpark i gården, 
hvor børnene kørte på segboards og løbehjul. Hvis der er 
penge til det, tager vi meget gerne børnene ud af huset i fx 
svømmehal eller klatrepark. Det hele foregår på børnenes 
præmisser, som i løbet af ugen er med til at finde på sjove 
aktiviteter og ellers kan til- og fravælge de aktiviteter 
frivilliggruppen på forhånd har forberedt.
Vores normering med i alt 35 frivillige hjælpere gør, at der 
både er tid til ekstraordinære og storslåede aktiviteter og 
samtidig tid til at tage sig af det enkelte barn.

#46 Scleroseforeningen 
Lokalafd. for Sydfyn

Arrangementer og 
aktiviteter for 
mennesker med 
sclerose

Vi ønsker at afholde 2 - 3 eftermiddage med underholdning 
- fælles sang og f.eks. et stykke smørrebrød at gå hjem på.
Vi håber på den måde at bibringe glæde og samvær til 
vores hårdest ramte medlemmer.

nej 10.000 ja 20.000

#60 SIND Ungdom 
Svendborg

Der søges primært 
penge til afholdelse af 
aktiviteter for 
klubbens unge 
brugere, der alle er 
psykisk sårbare unge 
mellem 16-35 år.

Aktiviteter spænder alt fra madlavning, spilhygge, gåture, 
biografture, bålhygge og kreative værksteder.
Derudover ønskes en del af penge at gå til PR-
arrangementer, så SIND Ungdom Svendborg kan sprede 
budskabet om vores eksistens og tiltrække flere unge
brugere af klubben.

Projektets formål er tilbyde aktiviteter, frirum og stærke 
fællesskaber, hvor sårbare unge kan møde andre sårbare 
unge, bryde den negative ring af ensomhed og afmagt og 
genvinde styrken til at håndtere deres egen livssituation. Vi 
støtter psykisk sårbare unge til at tage aktivt del i 
civilsamfundet omkring dem, blive en stemme i den 
demokratiske debat omhandlende psykisk sårbarhed og 
således influere og inspirere andre psykisk sårbare unge til 
at stå frem og deltage i de samfundsmæssige processer. Vi 
arbejder på nedbryde fordomme og tabuer om psykisk 
sårbarhed blandt unge gennem information, oplysning og 
debat. Herunder at fremme forståelsen mellem psykisk 
sårbare unge og andre unge.

nej fik 25.000
i 2018 som 

blev overført 
til 2019

nej
(projektet 
er startet i 
2019)

45.540

#47 Strammelse 
Brugerlaug

Foredragsaftener og 
tilskud til buskørsel

At skabe glæde og sammenhold blandt de ældre, der er 
med i Strammelse Brugerlaug samt at give viden om 
foredragenes indhold.
1. Rottefælde Revy
2. Nyborg Voldspil
3. Johannes Larsen Museet

nej søgte men fik 
afslag

ja 10.000
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4. Foredragsaften i vort hus (Strammelse Brugerlaug)
5. Foredrag om Færøerne
Målgruppen er Strammelse Brugerlaugs 150 medlemmer, 
der hovedsageligt er pensionister, men også øvrige 
deltagere.

#72 Svendborg Atlet 
Club

LØFT for et LANGT og 
SUNDT liv!!

Svendborg Atlet Club vil tilbyde børn og voksne gratis 
træning i et halv år.
Der vil være tale om stort set de samme øvelser og 
trænings redskaber som findes i fitness forretninger, og der 
vil være instruktør tilstede i de timer hvor der tilbydes 
gratis træning.
Formålet er, at få personer som traditionelt ikke kommer i 
de fitnessforretninger der finde i Svendborg, hvor man ofte 
skal betale fra 200 til 400 krone pr. måned for at træne.
I mange tilfælde har personer med en lav indkomst råd til 
at træne i de dyre fitness forretninger, og deres fysiske 
udfoldelse bliver derfor meget mangelfuld.

nej nej ja 12.000

#37 Svendborg 
Handicap Festival

Støtte til 
musikprogrammet ved 
Svendborgs eneste 
handicap festival

Formålet med festivalen er at samle og stimulere det 
sociale samvær blandt de handicappede. De er en gruppe 
der ofte har svært ved at deltage i kulturelle 
arrangementer på grund af praktiske problemer. Ved at 
lave en festival der stiller de nødvendige faciliteter til 
rådighed og samtidigt tilbyder et varieret musikprogram, 
med kendte og ukendte kunstnere gør vi festivalen til noget 
unikt, ud over musikken er der boder med tombola, 
boldkast, kaffe, kager, pølser osv.
Vi tilbyder et varieret musikprogram, med kendte og 
ukendte kunstnere gør vi festivalen til noget unikt, ud over 
musikken er der boder med tombola, boldkast, kaffe, 
kager, pølser osv. selv om festivalen på trods af de svære 
økonomiske vilkår er blevet en succes og har vi i de sidste 
mange år kunne, melde fuldt hus, men dette stiller større 
krav til arrangementet, både til de partiske foranstaltninger 
og til de tilbud vi kan give vores gæster og vi vil gerne 
kunne byde på det bedste, for at vores gæster kan gå hjem 
med en dejlig oplevelse.

nej 10.000 ja 20.000

#48 Svendborg Senior 
Bowling

Det sociale i 
familieidræt

Vi ønsker at lave en event for børn og forældre, et stævne, 
hvor et barn med sin far eller mor, spiller mod et af de 
andre børn med en af sine forældre, hvert barn spiller
2 serier, så det kan være med mor i den ene og far i den 
anden serie, der er 2 hold pr. bane (4 personer), varighed 
en time, det vil sige vi skal bruge 6 baner i 4 timer. Vi

nej nej ja 17.760
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ønsker at lave et stævne hvert kvartal, i 2020, altså 4 
stævner i alt.

#64 Svendborg Senior 
Idræt

Der søges støtte til:
- uddannelse af 
frivillige sammen med 
aktivitetspersonale på 
plejecentre.
- rekvisitter til leg, spil 
og aktivitet på 
plejecentre

Det er projektets formål at skabe rammer for fysisk 
aktivitet, bevægelse og fællesskab for de ældre, der ikke 
lige går ned i den i den lokale senioridrætsforening
- her plejehjemsbeboere og dagcentergæster.
- i et fællesskab mellem frivillige ressource personer fra 
Svendborg Senior Idræts- og aktivitetspersonale på 
plejecentrene.
Der skal skabes mindst tre ugentlige aktiviteter på 
centrene.
Det skal vi nå frem til ved at skabe et fundament for 
frivillighed, hvor borger hjælper medborger med bevægelse 
som omdrejningsakse. Der skal skabes et frivilligt 
foreningsmiljø omkring aktiviteterne og forbindelsen.
Aktiviteterne vil typisk være stolemotion, siddedans, 
indendørs og udendørs spil, huskespil for demente.

ja nej ja 35.000

#35 SVUP En årlig 
sommerudflugt med 
bus

Socialt samvær for klubbens medlemmer og andre 
(pensionister og efterlønnere)

nej nej ja 3.000

#4 Sydfyns 
Tandemklub

Nye batterier til el-
cykler samt andre 
reparationer af 
cyklerne

Vi cykler i og omkring Svendborg hver onsdag fra april til 
oktober. Vores medlemmer er ældre folk, som er blinde og 
svagtseende. Det er den eneste mulighed for at de kan få 
motion og samvær med andre ligestillede.

nej nej 

(har fået 
3.000 i 2018)

ja 30.000

#20 Thorsengklubben Klubbens aktiviteter: 
Udflugter, banko, 
foredrag mm.

Oplevelser for Svendborg Kommunes pensionister. At 
hjælpe ældre og ensomme borgere til et mere aktivt og 
indholdsrigt liv. Foredrag, fællesspisning, udflugter, 
museumsbesøg, virksomhedsbesøg etc.

nej 5.000 ja 10.000

#36 Thurøhus Venner En BikeAround Screen 
Aktivitetscykel

BikeAround Screen Aktivitetscykel er et aktiverings- og 
rehabiliteringsredskab for kognitiv og erindringstræning i 
form af en kondicykel, hvor man kan tilslutte en tv skærm. 
Skærmen giver et meget realistisk billede af at køre i et 
gadebillede ol. Efter eget valg.
Den virtuelle cykeltur har en stimulerende effekt på bl.a. 
den demente bruger, den opfrisker gamle minder og virker 
opfordrende til dialog mellem beboer og plejepersonale.
Desuden kan der opnås en personlig tilfredshed og en 
positiv sindsstemning, der vil smitte af på 
beboerens/brugerens væremåde og derved forbedre deres 
livskvalitet. På den måde kan beboerens/brugerens 
aktiveres og trænes i både kognitiv evner, muskl-, 
koordinations- og hukommelsesceller.

nej 8.000 ja 50.000
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#17 Udviklingshæmmed
es LandsForbund 
(ULF)

Aktiviteter/kurser for 
mennesker med 
udviklingshandicap i 
Svendborg Kommune

At fremme livskvalitet og selvbestemmelse for en sårbar 
gruppe, gennem oplysning og uddannelse. Mindske 
ensomhed gennem fællesskab i en forening.

nej 5.000 ja 35.700

#59 UFL Svendborg 
(Unge for ligeværd)

Skabe aktiviteter som 
giver livsglæde, 
fællesskab, netværk 
samt yde støtte i et 
vist
omfang.
Husleje og 
driftomkostninger.

Gennem de ønskede forslag til aktiviteter, skabe nogle 
gode timer og lyspunkter.
Opbygge venskaber - interesser, der gerne skulle gøre at 
de også kan aftale at mødes udenfor klubben og sammen 
deltage i nogle arrangementer som man ikke tager til 
alene.
Der er vedhæftet vores aktivitetsplan for de faste 
klubaftner, derudover laves der aktiviteter som slås op på 
Facebook siden.
Bortset fra nogle få bruger alle vores medlemmer Facebook 
og det er også der andre kan se hvad vi laver.

ja 20.000 ja 100.250

#67 Ungdommens Røde 
Kors Svendborg

At forbedre kvaliteten 
af den hjælp som vi 
udbyder til børn. Lige 
nu er vi 100% 
afhængige af 
Boligsocial 
Helhedsplan og vi har 
ikke vores eget budget 
eller økonomi til at 
optimere kvaliteten af 
vores undervisning 
samt at gøre frivillig 
området stabilt i 
forhold til rekruttering 
og stabilisering af 
frivillige.

Formålet med vores aktiviteter er at hjælpe og motivere 
primært to-sprogede børn fra 0.-9. klasse med lektier og 
generel læring. Vi vil gerne forberede dem på både faglige 
og sociale problemstillinger de vil møde undervejs i deres 
skolegang og optimalt give dem mod på en 
ungdomsuddannelse. Det skal dog understreges at vores 
hovedformål er baseret på det faglige aspekt.

Fagligt:
Læsning (individuelt, sammen, oplæsning, med frivillig), 
lave medbragte lektier eller modtage opgaver fra os 
frivillige.

Socialt:
Hygger, snakker, spiller spil og prøver også der at få noget 
lærerigt ind, tegner eller går udenfor og leger.

nej nej nej 
(projektet 
har ikke 
tidligere 
haft 
selvstændi
g økonomi)

11.000

#66 Varmestuen Kirkens 
Korshær

Fortsat drift af 
varmestuen

Varmestuen skal være et sted, hvor socialt udsatte 
mennesker kan komme og få hjælp til at klare nogle at de 
udfordringer der hører med, når man er udfordret af 
hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom, ensomhed mv. 
Varmestuen vil gerne bidrage til at gøre livet lettere for 
målgruppen, så der skabes overskud til at foretage 
forandringer.

Varmestuen er først og fremmest et værested. Et sted hvor 
man kan komme, som man er, og man kan gå som man er. 

ja 400.000 ja 600.000
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Der stilles ikke krav om forandringer, men vi understøtter 
den enkeltes ønsker om forandringer til et bedre liv.
Gennem omsorgstilbud som mad og drikke, tilbud om bad 
og tøj, bytning af kanyler, samtaler og rådgivning oplever 
vi, at mange får det lidt bedre. Nogle gange sker det,
at det skaber overskud til livsændringer. Ofte er det små 
skridt, som måske syner af lidt, men som over tid kan have 
stor betydning for den enkelte.
For at hjælpe bedst muligt arbejder vi på varmestuen gerne 
tæt sammen med kommunens gademedarbejder og 
gadesygeplejeske, ligesom vi har lejlighedsvis samarbejde 
med misbrugsbehandlingscenteret, forsorgscenteret, 
sygehus, læger mv.
Fra 1. september 2019 har vi fået tilknyttet en 
korshærspræst, som en dag om ugen vil være i 
varmestuen og være til rådighed for samtaler og sjælesorg.

#76 Vejviser / 
Livshistorie

Der ansøges om 
økonomiske midler til 
undervisning af 
frivillige, som skal 
være gruppeledere i 
livshistoriegrupper.

Formålet med livshistoriegrupperne er at tilbyde 
mennesker, som har mistet livsvidner - det vil sige 
ægtefælle, søskende eller venner - en mulighed for at 
deltage i livshistoriegrupper.
Ensomhed skyldes ofte tab af nære relationer. Når man 
mister de mennesker, som har fulgt én gennem livet, 
risikerer man at blive alene med sin historie. Ved at 
fortælle sin historie til nye mennesker, kan man modvirke 
ensomheden og opleve at blive en del af et stærkt 
meningsfuldt
fællesskab.
Livshistoriegrupper kan være en gruppe på 4-6 ældre , som 
mødes 10 gange med en gruppeleder.
Gruppelederens opgave er bl.a. at guide samtalen, sørge 
for at alle bliver hørt og spørger ind til fortællingen, så den 
bliver vedkommende for hele gruppen.
Erfaringer fra tidligere livshistoriegrupper i Danmark viser, 
at der i disse grupper opstår vedvarende fællesskaber.

nej nej nej 
(nystartet 
projekt)

27.500

#80 Vi Gamle Synger 
Sammen

Udgifter til 
harmonikaspiller 2-4 
timer om måneden

Vi er en lille gruppe ældre i alderen 70-81, der har sunget 
sammen i mange år, og nu er vi blevet kontaktet af en 
sosu-assistent på Svendborg Friplejehjem, der så gerne 
ville kunne synge med de ældre, men da hun kommer fra 
Sri Lanka kan hun ikke de gamle danske sange. Hun 
spurgte derfor om det kunne være muligt for os at komme 
og synge med de ældre, og derfor talte jeg med forstander 
Steen Dokkedahl, der var meget positiv og syntes det ville 
være alle tiders. Vi talte også om hvordan det ville være 

nej nej Nej
(nystartet)

12.000
(500 kr.pr. 

gang 1-2 
gange pr. 

måned)
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godt for beboerne. Men for at kunne synge sammen er det 
nødvendigt med musikledsagelse, da det er svært at synge 
en flok ældre med sprøde stemmer op uden musik. Det er 
også vigtigt at det er en der kommer og spiller og ikke bare 
musik fra radio eller lignende, så vi kan finde et tempo alle 
kan synge med i. Vi kan ikke selv synge de ældre op da vi 
jo også selv er ældre og ikke har så meget stemme som 
tidligere. Tanken er at vi kommer ned på Friplejehjemmet 
1-2 gange om måneden, og det er så der vi gerne vil have 
en musiker med.

#14 Vildmandsforeninge
n

Der søges støtte til 
foreningens drift i 
2020: "Honorarer" til 
eksterne guider og
naturvejledere, 
udgifter til 
færgebilletter, entreer 
mv., udgifter til indkøb 
til den forplejning, vi 
selv tilbereder på 
vores ture samt 
løbende udgifter til 
værktøj og nødvendige 
outdoor materialer i 
årets løb. 

Foreningens hovedformål er at medvirke til at øge 
medlemmernes livskvalitet gennem ophold og færden i 
naturen. Øvelserne med at målrette medlemmernes 
opmærksomhed på naturens mangfoldighed giver indre ro 
og plads til fordybelse.
Herudover medvirker den systematiske opmærksomhed på 
vejrtrækningsøvelser og balanceøvelser en effekt i 
medlemmernes daglige liv i form af forhøjet livskvalitet.

Normalt foretager vi to ture om måneden.

nej nej
(fik 10.000 fra 
puljen i 2018)

ja 15.000

#50 Værestedet Møllen Værestedets 
aktiviteter

Værestedet Møllen er organiseret på frivillig basis . Vi er et 
brugerstyret værested.
Værestedet Møllens aktiviteter er bl.a. fællesspisning (1 
gang om måneden), påske- og julearrangement, bowling 
(ca. 3 gange årligt). Herudover deltager vi i LVS
arrangementer (Landsforeningen af Væresteder).
Værestedet Møllens målgruppe er tidligere misbrugere samt 
deres familie og pårørende. Værestedets lokaler stilles 
endvidere til rådighed for NAA, AA og lignende grupper.
Værestedet har åbent alle årets dage.

nej nej nej
(værested
et er først 
fra 2019 
blevet 
brugerstyr
et)

10.000

#61 Ældre Sagen 
Egebjerg

Besøgsvenner
Tryghedsopkald
Bisidder
Søndagscaféer (spis-
sammen)

Besøgsvenner: Besøger ensomme ældre, fortrinsvis enlige, 
1 gang ugentlig.
Tryghedsopkald: Opringning hver morgen alle årets dage.
Bisidder: Ledsage ældre til behandling på sygehus eller til 
samtaler med læger, kommune, bank, etc.
Søndagscaféer: Spise sammen, fællessang, underholdning, 
danne netværk.

nej 12.000 ja 15.000
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#27 Ældre Sagen 
Svendborg-Gudme

Socialt-humanitært 
formål.
Forebyggelse af 
ensomhed for ældre 
og socialt udsatte 
borgere.

At fremme og tilgodese det sociale netværk for ældre og 
udsatte borgere. Spisearrangementer med underholdning, 
musik, banko og andet. Udflugtsture med bus.
Alle arrangementer og aktiviteter henvender sig til 
demente, ensomme og lettere handicappede samt deres 
pårørende.

nej 25.000 ja 51.000

#56 Ældre Sagen 
Svendborg-Gudme

Socialt-humanitært 
frivilligt arbejde

Det frivillige arbejde består af 
Besøgstjenesten
IT Support i cafeen og i borgernes hjem
Aktiviteter og arrangementer
Målgruppen er ældre og svage borgere i kommunen

nej 35.000 ja 94.500

§ 18-midler til fordeling i alt ??? kr.
Søgt for i alt 3.583.475 kr.
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