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Formålet med fondsmidlerne er at støtte op om aktiviteter med forskelligt indhold målrettet ukrainske flygtninge. 
Aktiviteterne kan foregå i de områder, hvor de ukrainske flygtninge er indkvarteret og eksisterende aktiviteter som 
inkluderer ukrainske flygtninge i foreningstilbud lokalt og på tværs i kommunen. Dette for at målrette aktiviteter 
mod de ukrainske flygtninge, imødekomme udfordringer med transport, og skabe mulighed for integration af 
ukrainske flygtninge i lokalområdet

Det er muligt at ansøge om 5.000, 7.500 eller 10.000 kr. (som en engangsbevilling) til anvendelse i 2022.

Hvad kan der bevilges midler til:

Beløbet kan anvendes til en begivenhed eller spredes ud til flere aktiviteter for ukrainske børn, unge og voksne.

Eksempler på fordelingen af beløbet: 
- Kontingentstøtte og materialer/tøj til ukrainske flygtninge. 
- Støtte til adgangsbillet til foreningens arrangementer, fx fællesspisning, udflugter, stævner og kampe, 

udstillinger, koncerter osv.
- Støtte til særlige arrangementer for ukrainske flygtninge, hvor de bydes godt velkommen i lokale foreninger 

eller i det lokalområde, hvor de ukrainske flygtninge bor. 

Hvem kan søge:

Foreninger i Skive Kommune indenfor fritid, idræt, kultur, sociale og spejder.

Eksempler på foreningstyper, emner og indhold for aktiviteter: 
- Kultur- og kunstforeninger; Kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet cirkus, musik, streetsport, teater, 

billedkunst, mv.
- Sociale foreninger, venne-, borger- og boligforeninger; Sociale aktiviteter med temaer om eksempelvis kultur, 

sang, mad, oplevelser, mv.
- Idrætsforeninger; deltagelse på igangværende aktiviteter, lave tilpassede aktiviteter i lokalområdet og på 

tværs af kommunen.
- Spejdere; friluftsaktiviteter
- Foreninger med særligt fokus på flygtninge

Ansøgningerne prioriteres efter følgende kriterier: 

- Foreninger i områder, hvor vi er bekendt med at der er flere ukrainske flygtningen indkvarteret.
- Foreninger, der bidrager med egenfinansiering.
- Først til mølle. (Når pengene ophører ansøgningsprocessen.)
- Midlerne fordeles mellem paraplyorganisationerne.

Ansøgningsformular på næste side udfyldes og mailes til lm@skiveidraetssamvirke.dk

- Indsendes inden 10. oktober 2022
- Indsendes inden 31. oktober 2022
- Indsendes inden 14. november 2022

Kontakt og yderligere oplysninger:

Louise Lanng, Skive Idrætssamvirke.dk lm@skiveidraetssamvirke.dk
Lene Stockholm Jensen, Frivilligcenter Skive lene@frivilligcenterskive.dk
Eva Mørup Mikkelsen, Kulturelt Samråd Skive kontakt@kulturskive.dk



Foreningsinitiativer for flygtninge fra Ukraine

                                                                  

                                             

SKRIV MED TYDELIG SKRIFT.

Indsats (formål, målgruppe/-r)

Ansøgningsbeløb

Tydelig angivelse af beløbets 
anvendelse:

Kontaktperson til ukrainske 
flygtninge?

Foreningsnavn og ansvarlig 
ansøger:
Navn
Adresse
Tlf.nr.
Mailadresse

Foreningens CVR.nummer
Foreningens reg.nr og kontonr:

Vi skriver hermed under på tro og love, at vi anvender det fulde beløb til formålet.

Underskrift ansøger 

_________________________________


