
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

November måneds nyheder på det frivillige sociale område i Herning har i dette

nummer primært nyt fra vores skønne medlemsforeninger. 

- Selvhjælp Herning starter ny gruppe for unge med austisme

- Foredrag af Gigtforeningen 'Find din vej i systemet'

- Åbent for indstilling af årets Handicappris 2022 indtil d. 11. nov.

- Kom til fredagsfrokost med højbelagt smørrebrød for dig der er 50 +

- Relevante fonde på det frivillige sociale område

Rigtig god læselyst!

Hilsner fra 

Frivilligcenter Herning

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f72336f376c3474316237


Arrangementer til din kalender

Gigtforeningen inviterer t il  foredrag

Det kan være svært at være gigtramt og langtidssyg. På aftenens foredrag får du

viden og værktøjer til at forstå reglerne på området, rådgivning om sagsgange og

viden om at være klemt i det kommunale system. 

Hvad: Foredrag af privatrådgiver Pia Kallestrup.

Hvem: Herning Lokalgruppe & Gigtforeningens Vestjyllandskreds.

Hvornår: 17. november, kl. 18.30.

Hvor: Aktiv Centret, Brorsonsvej 12, 7400 Herning.

Ti lmelding: Skriv til Inger D. Hansen ingerdh1959@gmail.com eller ring på

24341959. Sidste tilmeldingsfrist d. 9. november.

Pris: 75 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer.

Fredags Frokost d. 25. november

mailto:ingerdh1959@gmail.com


Vi inviterer igen til fredagsfrokost fredag d. 25. november, hvor vi spiser sammen,

synger og quizzer, og hele herligheden koster blot 55 kr.

Hvad: Frokost, quiz og et par sange.

Hvem: Et fællesskab for 50+

Hvornår: Fredag d. 25. november, kl. 12.30-14.30

Hvor: Fredensgade 14, 7400 Herning

Ti lmelding: Skriv til post@fcherning.dk eller ring på 31575601. Sidste

tilmeldingsfrist er tirsdag d. 22. nov. kl. 14.00

 

F O R E N I N G S N Y T

Selvhjælp Herning starter ny gruppe

mailto:post@fcherning.dk


 

Gruppen er for dig i alderen 15-22 år.

Den starter d. 6. dec. kl. 19.00-20.30. Mødetid er tirsdage i ulige uger. Der vil være

5-7 deltagere i gruppen.

Det er gratis at deltage for unge under 18 år. Unge over 18 år skal være

medlemmer for at deltage - det koster 100 kr. i kontingent om året.

Mødested: Fredensgade 14 i Herning.

Hvis du gerne vil høre mere, så kontakt Maria fra Selvhjælp Herning på tlf. 53 58 65

88 eller kontakt@selvhjaelpherning.dk

Send dit  bud på, hvem der skal

modtage Handicapprisen 2022

mailto:kontakt@selvhjaelpherning.dk


Kender du nogen, der i årets løb har gjort noget særligt for mennesker med

handicap i Herning Kommune?

Det kan være tiltag, der gør tilgængeligheden bedre eller øger livsglæden for de

fysisk, psykisk eller kommunikationshandicappede.

Prisen uddeles 1. december 2022, to dage før FNs internationale handicapdag 3.

december.

Prisen kan gives t i l :

En person, der bor i Herning Kommune, og som har ydet en ekstra indsats t il

gavn for mennesker med handicap i kommunen.

En person, forening eller organisation, som har været med til at skabe forhold,

der er med til at øge livskvaliteten for mennesker med handicap.

En forretning, vi rksomhed eller forening samt foreningens frivillige ledere, der

har gjort en særlig indsats for at integrere mennesker med handicap. Det kan

være på arbejdsmarkedet og/eller i frit ids- og samfundslivet

Private og o�entlige bygninger, hvor der er gjort en særlig og ny indsats for, at

der er fuld t ilgængelighed for brugere med forskellige typer af handicap (fysiske

såvel som kommunikationshandicap)

Hoteller, restauranter, caféer, biografer, teatre m.v., der har ydet en særlig

indsats for, at mennesker med handicap kan bo, færdes og deltage i

samfundslivet på lige fod med mennesker uden handicap.

Ud fra indstillingerne bliver der fundet max �re nominerede. Handicaprådet har

ret til ikke at uddele prisen, hvis rådet ikke mener, der er en egnet modtager

blandt de indstillede.

Frist: 11. november 2022.

Send di t forslag: Her

 

https://www.herning.dk/om-kommunen/priser-og-haeder/handicapprisen/


Ønsker I  også at synliggøre jeres t ilbud, arrangementer eller

l ignende?

Så send os en kort annonce (max 10 linjer).

Opslaget skal være os i hænde den sidste mandag i måneden. Skriv til

post@fcherning.dk og tilføj ”Foreningsnyt” i emnefeltet.

F O N D E

Tjek nyheder om puljer på det
frivil l ige sociale område

Dan dig et hurtigt overblik over hvilke fonde, der har åben for tilmelding, og hvilke

ansøgningsfrister, som du skal rykke på, for at nå at komme i betragtning.

Hvis I mangler midler til jeres forenings arbejde, kan I lige nu søge puljer hjem fra:

 

Realdania - 'De nye folkerum'

Realdania støtter foreningers og NGO'ers nyskabende aktiviteter fra coronatiden,

som er værd at fastholde eller udbygge.

Under corona fandt foreninger, NGO'er og andre grupper af frivillige mange

steder i landet på helt nye aktiviteter i andre rammer end de sædvanlige.

Aktiviteter som er værd at genoptage, fastholde og bygge videre på, fordi de kan

bidrage til at skabe bedre livskvalitet også efter pandemien.

Hvis du er én af de mange, som �k en god idé, som fortsat kan være til gavn i

fremtiden, så søg puljen 'De nye folkerum'. Der er 2 mio. på højkant.

Frist? Der er ansøgningsfrist den 28. november 2022

Læs mere om puljen og ansøg her

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Det er nu muligt at søge om tilskud til etablering og drift af selvaktiveringsgrupper

for seniorer.

Formål? Initiativer med fokus på at ledige seniorer kommer i job kan søge

tilskuddet. Puljen har desuden til formål at fremme nye beskæftigelsesområder

for målgruppen.

mailto:post@fcherning.dk
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Der er for 2023 samlet afsat 6,9 mio. kr. til ansøgningspuljen. Med forbehold for, at

�nansloven for 2023 vedtages med den forventede bevilling, opslås puljen

allerede nu for at sikre kontinuiteten i de eksisterende seniornetværk.

Hvem kan søge? Foreninger med mindst 25 medlemmer kan søge tilskuddet, som

kan anvendes i perioden 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023.  

Ansøgningsfrist : d. 2. december kl. 12.00.

Læs mere på fonde.dk her eller �nd ansøgningsskemaet her

 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 21,7 mio. kr. til støtte til de

mest udsatte hjemløse personer. Ansøgningspuljen er �nansieret af Den

Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD).

Formål: Ansøgningspuljens formål er at støtte initiativer, der fremmer den sociale

integration af borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed ved hjælp af

deltagernære aktiviteter. Initiativerne skal bl.a. bidrage til, at målgruppen i højere

grad inkluderes og deltager i aktiviteter, der kan være med til at forbedre deres

livsbetingelser. 

Målgruppe: Unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, hjemløse, som bliver

udskrevet til gaden eller gadesovere, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan

anvende de eksisterende sociale tilbud. Målgruppen skal have lovligt ophold i

Danmark.

Hvem kan søge? Puljen kan både søges af o�entlige instanser, organisationer på

civilsamfundsområdet og tværsektorielle partnerskaber, herunder partnerskaber

med fonde. Ansøgere opfordres til at understøtte et stærkt tværsektorielt og

tværfagligt samarbejde.

Ansøgningsfrist : d. 8. december 2022 kl. 12.00.

Læs mere om puljen her

F R I V I L L I G - F E A T U R E S

Kender du et skønt init iat iv, som fortjener l idt omtale - så tag fat i os.

Vi får init iat ivet ud over rampen!

Måske kender du en skøn ildsjæl, har erfaringer, du gerne vil dele eller et tema,

som du synes, vi skal komme omkring?

Vi tager både imod historier fra jer, eller vi kommer ud til jer og skriver historien for

jer. Det vigtigste er, at vi kan inspirere og lære af hinanden.

Skriv til: post@fcherning.dk og tilføj ”Frivillig features” i emnefeltet.
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https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2022/pulje-stotte-til-borgere-i-hjemloshed-og-risiko-for-hjemloshed
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Frivill igcenter Herning

post@fcherning.dk

3157 5601

www.fcherning.dk

Du har modtaget denne e-mail, da du er kontaktperson for en af vore medlemsforeninger 

eller har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra os, 

kan du afmelde det ved at skrive til os på post@fcherning.dk

Unsubscribe

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/55608165/1140102
https://www.mailerlite.com/

