Indkomne § 18 ansøgninger 2014 - Foreninger med aktiviteter på integrationsområdet
1 POA. POA har til formål at forebygge kriminalitet over for en større gruppe bekymrende etnisk unge (5. til 10. klasse), der opholder sig i Sct. Olaiparken i
ferierne. Projektet er iværksat for at de unge ikke skal kede sig og evt. begynder at hærge og lave ballade og hærværk. Projektet er et samarbejde mellem
Kalundborg Politi, Skolen på Herredsåsen, Kalundborg Ungdomsskole, Tryghed og trivsel og Fagcenter for Børn og Familie, herunder SSP.
Ansøgt i alt: Kr. 46.000
Ansøgt beløb

Beskrivelse
40.180
5.820

Klubtimer
Indkøb og diverse udgifter

2 Q4400. Foreningen matcher etniske danske kvinder med udenlandske flygtninge/indvandre kvinder i et mentor/mentee forhold og hjælper dem med valg af
uddannelse, en bedre forståelse af det danske samfund og kultur, i gang med foreningsliv, sport og meget meget mere. Alt hvad en kvinde kan have brug
for til et godt liv med et godt netværk og imellem etniske danskere. Foreningen har stor succes med at få etableret kvinderne i job, hjulpet med nem.id,
lagt budget mv. På nuværende tidspunkt er der 50 mentorer/mentees. Der mangler mentorer, så det skal der annonceres og afholdes infomøder om .
Ansøgt i alt: kr. 84.500
Ansøgt beløb

Beskrivelse
2.500

Søges til kontorhold

3.500

Hosting af web/kalender/mail system

11.500
5.500

Til markedsføringsmateriale
til vedligehold af www.q4400.dk

12.500

Infomøder til hvervning

25.000

Til arrangementer for mentors og mentees

15.000

Til videreuddannelse af styregruppen

9.000

Til uddannelse af mentorer.

3 Kalundborg Flygtninge Netværk. Foreningens formål er, at støtte de enkelte flygtninges integration ved bl.a. lektiehjælp, sprogrtræning,
fællearrangementer, kulturelle aktiviteter mv. Foreningen har til huse i Frivillighuset på Skibrogade. Der er fast åbningstid med lektiehjælp - også på
gymnasieniveau, derudover er der hjælp til oversættelse af breve mv. De frivillige består primært af etniske danske, der er pensionieret skolelærere, unge
gymnasieelever mv. Ansøgt i alt kr. 191.000
Beskrivelse
111.000

Søges til husleje og rengøring af Frivillighuset. Huset er der IT udstyr i alle lokaler. Udover KFN
benyttes lokalerne af Røde Kors ungdom og børns håb. Der er ikke fundet egnede kommunale
lokaler til foreningen.

30.000

Søges til Kulturelle aktiviteter og udflugter for brugerne.

45.000

Søges til telefon, IT, inventar, kontor, møder og forsikring

5.000

Søges til daglig drift (opvaskemiddel, mv.)

4 Børns Håb. Foreningens formål er at fremme integrationen af flygtninge og invandere fra det centrale Afrika i det danske samfund. De arrangerer bl.a.:
Kulturelle arrangementer med dans, trommer og fællesspisning. Foredrag og dialog om medlemmernes erfaringer med integration samt forskellige
udfordringer ved integration. Vi afholder foredrag om det centrale Afrika. Vi skaber de bedste rammer for integration af unge og børn i samfundet, for at
undgå kriminalitet. Vi har undervisning i afrikanske danse, rytmer, historie og kulturer og arrangerer udflugter. 58 medlemmer. Ansøgt i alt: kr. 102.500
Ansøgt beløb
52.200

50.200

Beskrivelse
Beløbet søges til afholdelse af kulturaften. Et arrangement der afholdes hvert år, der er åbent for
alle borgere, Temaet for aftenen er integration. Beløbet skal bruges til foredragsholder, bespisning,
underholdning, lokaler, annonce.
Beløbet søges til at styrke foreningens dansetrup. Beløbet skal bruges til honorar til instruktær, IT
udstyr/kamera, hjemmeside, samt til opvisning på 4 institutioner.

5 Kalundborg internationale kvindenetværk (KIK). Arbejder for bedre inklusion ved at samle kvinder med forskellige kulturelle og etniske baggrunde til
socialt samvær og nedbryde barrierer mellem etniske grupper i Kalundborg. KIK ønsker i 2014 at leje et klubhus/butik/bygning , som kan danne rammen for
en café/mødested. Der skal udover café/mødested være plads til medlemmernes børn kan lege. Derudover mangler de et sted at opbevare deres ting.
Foreningen har 75 medlemmer og der er 100 børn. Ansøgt i alt kr. 165.000
Ansøgt beløb
25.000

Beskrivelse
Søges til fællesmøder og udflugter for medlemmerne

15.000

Søges til kulturelle arrangementer. fx eidfest for alle borgere i Kalundborg.

100.000
25.000

Til leje af et nyt klubhus/forbrug og inventar
Søges til admin, telefon, internet mv.

6 Den kulturelle forening for børn og unge. Laver aktiviteter for foreningens børn og unge. Medlemmerne er hovedsagligt med arabisk baggrund. 53
medlemmer. Ansøgt beløb i alt kr. 45.000
Ansøgt beløb
15.000

Beskrivelse
Lektiehjælp/modersmålsundervisning på skolen på Herredsåsen i weekenderne.

30.000

Søges til fodboldaktiviteter, ture og arrangementer

7 Somaliske Internationale kulturforening i Kalundborg . Foreningens formål er at få unge og børn væk fra gaderne. Lære dem dansk kultur, støtte dem
via eget sprog og lære dem hvad der er rigtig og forkert. 103 medlemmer (53 voksne og 51 børn). Laver aktiviteter for foreningens medlemmer. Foreningen
er en samling af 3 forskellige somaliske foreninger. Ansøgt i alt kr. 72.000
Ansøgt beløb

Beskrivelse
Søges til modersmåls aktiviteter. Beløbet skal bruges til blyanter, papirer, printer, blæk med mere.
Aldersgruppen 7-18 år.

12.000
40.000

Søges til fodboldaktiviteter. Holdene skal indtil videre spille på fodboldbanerne, ved Ulshøj hallen da
vi er i gang med at søge ind til Kalundborg hallerne. Instruktøren er Farah Mahamed Ali. Det er en
ny aktivitet vi vil starte op for de unge. De skal deltage i andre fodboldtuneringer rundt omkring i
Danmark.
Til udflugt aktiviteter. f.eks. en tur til lalandia og tivoli for medlemmerne, Der er en egen betaling
på kr. 50.

20.000

Ansøgt beløb i alt: kr.

705.900,00

