
Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18

Forening:

Kontaktperson:

Hvilke målgruppe(r) retter aktiviteten sig til – (Målgruppe/geografisk område):

Børn, unge, familie 
Ældre 
Misbruger 
Personer med handicap 
Sindslidende 
Sygdomsgrupper i øvrigt 
Flygtning/indvandrere 
 

Blanketten udskrives og udfyldes med blokbogstaver. Den udfyldte blanket sendes til: 
(Adresseoplysninger finder du på sidste side). 
  
 

Navn:

Tlf.nr.:

Adresse:

Hvilke formål/aktiviteter søges der midler til: 
(Vedlæg/vedhæft seneste årsberetning og regnskab. Skriv evt. en kort beskrivelse herunder)

Organisationsform (vedtægter vedlægges/vedhæftes 1. gang, der søges):

Tlf.nr.:

Adresse:

Navn:

Andre, angiv hvem:

Målgrupper:  sæt evt. flere krudser: 



Aktivitetens art: sæt evt. flere krydser:

Har tidligere modtaget tilskud fra Langeland Kommune:        Ja              Nej
Søges tilskud fra andre:           Ja             Nej

Hvis ja, fra hvem og hvor meget:

Bankoplysninger, hvis der bevilges tilskud:

Generelt til foreningens aktiviteter 
Aflastningstjeneste 
Besøgsvenner 
Frivillighedsformidlinger 
Kvindekrisecenter 
Ledsageordning 
Opstartstøtte til ny forening 
Rådgivning 
Selvhjælpsgrupper 
Telefonrådgivning 
Værested, social café 
  Øvrige, angiv art:

Der søges om i alt kr.:

Bankens navn:

Reg.nr.

Kontohavers navn:

Foreningens cvr-nummer:

Geografisk dækningsområde:

Konto.nr.



Interne bemærkninger: (Skal ikke udfyldes af ansøger)

Du skal indsende skemaet til:   
  
Langeland Kommune 
Ældre og Handicap 
Att.: Pia Tholstrup 
Fredensvej 1 
5900 Rudkøbing  
  
Ansøgningsskemaet kan også vedhæftes som indscannet fil og sendes til: 
  
Pia Tholstrup / e-mail: pith@langelandkommune.dk 
 

mailto:pith@langelandkommune.dk

Bedes udfyldt med blokbogstaver og sort kuglepen
9.0.0.2.20120627.2.874785
Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18
Forening:
Kontaktperson:
Hvilke målgruppe(r) retter aktiviteten sig til – (Målgruppe/geografisk område):
Børn, unge, familie
Ældre
Misbruger
Personer med handicap
Sindslidende
Sygdomsgrupper i øvrigt
Flygtning/indvandrere
 
Blanketten udskrives og udfyldes med blokbogstaver. Den udfyldte blanket sendes til:(Adresseoplysninger finder du på sidste side).
 
 
Hvilke formål/aktiviteter søges der midler til:
(Vedlæg/vedhæft seneste årsberetning og regnskab. Skriv evt. en kort beskrivelse herunder)
Organisationsform (vedtægter vedlægges/vedhæftes 1. gang, der søges):
Målgrupper:                     
sæt evt. flere krudser:                    
Aktivitetens art:
sæt evt. flere krydser:
Har tidligere modtaget tilskud fra Langeland Kommune:        Ja              Nej
Søges tilskud fra andre:           Ja             Nej
Hvis ja, fra hvem og hvor meget:
Bankoplysninger, hvis der bevilges tilskud:
Generelt til foreningens aktiviteter
Aflastningstjeneste
Besøgsvenner
Frivillighedsformidlinger
Kvindekrisecenter
Ledsageordning
Opstartstøtte til ny forening
Rådgivning
Selvhjælpsgrupper
Telefonrådgivning
Værested, social café
 
 
Interne bemærkninger: (Skal ikke udfyldes af ansøger)
Du skal indsende skemaet til:  
 
Langeland Kommune
Ældre og Handicap
Att.: Pia Tholstrup
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 
 
Ansøgningsskemaet kan også vedhæftes som indscannet fil og sendes til: 
Pia Tholstrup / e-mail: pith@langelandkommune.dk
 
	TekstFelt3: 
	TekstFelt1: 
	TekstFelt2: 
	TekstFelt4: 
	AfkrydsFelt1: 0
	TekstFelt5: 
	TekstFelt6: 



