
Navne markeret med stjerne er indstillet til mere end
20.000 kr. eller er nye ansøgere og dermed følger

ansøgning.                                                   NAVN: MÅLGRUPPE: ANTAL: VURDERING: BEVILGET '20 BEVILGET '21 ANSØGT BELØB: INDSTILLES: BESLUTNING:

1

Badeklubben Langvang Målgruppen er borgere med handicap,
indvandrere, førtidspensionister, pensionister,
familier/enlige med børn, ensomme,
motionister og borgere med fysiske
problemer.

42 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling. Det er ikke
sandsynliggjort, at alle borgere i målgruppen kan karakteriseres
som værende socialt udsatte, men aktiviteten imødekommer
måltemaet i aftalerne på socialområdet om øget mestring af
sundhedsforhold og socialt liv.

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

4.000 kr. (Søgte
8.900 kr.)

6.800,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr.

2

Broen Randers - sport- og fritidsaktiviteter* Målgruppen er børn og unge i alderen 3-18 år
fra socialt udsatte familier

300 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling. Det er ikke
sandsynliggjort, at alle borgere i målgruppen kan karakteriseres
som værende socialt udsatte, men aktiviteten imødekommer
måltemaet i aftalerne på socialområdet om øget mestring af
sundhedsforhold og socialt liv.

100.000 kr. (søgte
om 150.000 kr.)

150.000 kr. (søgte
om 150.000 kr.)

230.000,00 kr. 170.000,00 kr. 170.000,00 kr.

3

Bysekretariatet: Fællesskaber for udsatte
familier i Nordbyen*

Målgruppen er udsatte børn, unge og voksne
primært fra de udsatte boligområder
Jennumparken og Glarbjergvejområdet i
Randers Nordby.

490 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteterne imødekommer flere af måltemaerne i aftalerne på socialområdet, da aktiviteten
forbedrer målgruppens personlige mestring og sociale liv. Forvaltnignen indstiller til delvis bevilling , da 50.000 kr. i ansøgningen er søgt til
nyrenovering af udeområder. Denne del vurderes at ligge udover formålet med §18.

98.400 kr. (søgte
om 98.400 kr.)

92.700 kr. (søgte
om 92.700 kr.)

92.000,00 kr. 42.000,00 kr. -  kr.

4

Børnenes Kontor - feriestipendier og
kontingentstøtte*

Målgruppen er børn af økonomisk udfordrede
forældre

175 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer flere af måltemaerne i aftalerne på socialområdet, da aktiviteten
forbedrer målgruppens mestring af deres sociale liv og sundhedsforhold. Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, der er højere end de forrige år
under hensyn til stigende priser og en større borgergruppe, men vurderer at der ud fra ansøgningen ikke er gjort tilstrækkelig rede for at foreningen
skulle have fået en behov for mere end det dobbelte af tidligere års tildeling.

50.000 kr. (søgte
om 60.000 kr.)

60.500 kr. (søgte
om 60.500 kr.)

128.000,00 kr. 70.000,00 kr. 70.000,00 kr.

5

Børns vilkår BørneTelefonen* Målgruppen er børn og unge i hele Danmark
med problemer i deres hverdag, som bl.a.
forældres skilsmisse, mobning, vold, oplevelser
med overgreb og seksuelt misbrug eller andre
former for svigt.

639 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større personlig
mestring.

40.000 kr.(søgte
om  40.000 kr.)

40.000 kr. (søgte
om 75.000 kr.)

40.000,00 kr. 40.000,00 kr. 40.000,00 kr.

6

Café Kaffekoppen* Sårbare, ressourcesvage og ensomme borgere 100 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer alle måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større personlig
mestring og mestring af socialt liv.

20.000 kr. (søgte
om 40.000 kr.)

20.000 kr. (søgte
om 87.000 kr.)

30.000,00 kr. 30.000,00 kr. 30.000,00 kr.

7

Café Piskesmæld Målgruppen er borgere med piskesmæld 70 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større personlig
mestring og mestring af socialt liv. Foreningen kan kategoriseres som en patientforening, men det er i ansøgningen sandsynliggjort, at borgerne kan
kategoriseres som socialt udsatte.

Søgte ikke støtte
fra §18 midlerne

6.000 kr. ( søgte
om 6.000 kr.)

5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr.

8
Café Rusfri* Tidligere misbrugere 200 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen

imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten
imødekommer alle måltemaerne i aftalerne på socialområdet.

70.000 kr. (søgte
om 70.000 kr.)

70.000 kr. (søgte
om 70.000 kr.)

74.500,00 kr. 74.500,00 kr. 74.500,00 kr.

9

CP Danmark - Kreds Nordjylland Målgruppen er borgere med svære handicap
med diagnosen cerebral parese (spastiker)

75 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større
mestring af borgernes sociale liv.

20.000 kr. (søgte
om 20.000 kr.)

20.000 kr. (søgte
om 122.000 kr.)

20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr.

10

Danske blinde samfund kreds kronjylland
(er kommet ind, uden om system)

Målgeruppen er blinde og svagtseende
borgere

Forvaltningen indstiller til fuld bevilling. Det kan ikke udelukkes at
målgruppen kan kategoriseres som socialt udsatte. Aktiviteten
imødekommer flere af måltemaerne i aftalerne på socialområdet,
da aktiviteten forbedrer målgruppens personlige mestring og sociale liv.

18.000 kr. (søgte
om 18.000 kr.)

18.000 kr. (søgte
om 18.000 kr.)

14.000,00 kr. 14.000,00 kr. 14.000,00 kr.

11

Danske Handicaporganisationer Randers
Afdeling*

Målgruppen er borgere med handicap 250 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten støtter delvist op om
måltemaet på socialområdet og øget mestring af borgernes sociale liv. Der indstilles til delvis bevilling, da aktiviteten ikke direkte er rettet mod
socialt udsatte borgere.

5.000 kr. (søgte om
5.000 kr.)

10.000 kr. (søgte
om 40.000 kr.)

30.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr.

12

Det sociale værested Lakridsen Målgruppen er socialt udsatte borgere på
førtidspension, borgere i fleksjob, psykisk syge,
sindslidende og borgere med anden etnisk
baggrund end dansk.

100 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer flere af måltemaer i aftalerne på socialområdet, da aktiviteten
understøtter borgernes personlige mestring, mestring af sundhedsforhold og mestring af deres sociale liv

10.000 kr.(søgte
om  10.000 kr.)

10.000 kr.(søgte
om  10.000 kr.)

10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.



13

Dronningborg 2. kreds* Målgruppen er børn og unge fra både
lokalområdet og opland omkring Randers

85 borgere. Forvaltningen indstiller til fuld  bevilling, da det ikke kan udelukkes,
at målgruppen er socialt udsatte. Aktiviteten imødekommer
måltemaerne i aftalerne på socialområdet ommestring af borgernes sociale liv, da de ansøgte udstyrspakker kan medvirke til at inkludere børn fra
udsatte familier og dermed medvriker til at sikre at børn fastholdes i sociale aktiviteter.

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.

14

FitforKids Randers* Målgruppen er overvægtige og inaktive børn
mellem 7 og 15 år og deres familier

120 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer
måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større mestring af deres sundhedsforhold og sociale liv.

35.000 kr. (søgte
om 35.000 kr.)

35.000 kr. (søgte
om 35.000 kr.)

35.000,00 kr. 35.000,00 kr. 35.000,00 kr.

15

Foreningen Grønlandske Børn - Café Nuan* Målgruppen er grønlandske børn, unge og
deres familier i sårbare situationer

35 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer flere af måltemaer i aftalerne på socialområdet, daaktiviteten
understøtter borgernes personlige mestring, mestring af
sundhedsforhold og mestring af deres sociale liv. Udfordringerne, der beskrives i ansøgningen, er i tråd med forvaltningens arbejde.

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

15.620,00 kr. 15.620,00 kr. 15.620,00 kr.

16

Foreningen Livtagerne i  Randers* Borgere med ustabil økonomi,
sundhedsmæssige udfordringer, lavt
uddannelsesniveau og usikkert
beskæftigelsesgrundlag.

150 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling. Målgruppen kan
karakteriseres som socialt udsatte, og aktiviteten imødekommer  måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større personlig mestring samt
understøttelse af uddannelse og beskæftigelse.

20.000 kr. (søgte
om 33.300 kr.)

33.300 kr. (søgte
om 33.300 kr.)

21.530 kr. 21.530 kr. 21.530 kr.

17

Forældrenetværksgruppe for forældre til
børn med ADHD*

Familier med børn og unge med ADHD 55 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer flere af måltemaerne i aftalerne på socialområdet, da aktiviteten
forbedrer målgruppens personlige mestring og sociale liv. Socialudvalget besluttede i 2020 og 2021 give delvis bevilling med henblik på at prioritere
indsatser, som i højere grad er rettet direkte mod socialt udsatte borgere. Forvaltningen indstiller derfor til delvis bevilling.

17.000 kr. (søgte
om 33.500 kr.)

30.000 kr. (søgte
47.700 kr.)

42.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr.

18

Frivillighuset - Dansk Flygtningehjælps
Frivilliggruppe i Randers*

Primært børn og unge med tosproglig
baggrund, sekundært voksne med sproglige
vanskeligheder

245 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om at understøtte
uddannelse og beskæftigelse samt øget personlig mestring. Det tidligere socialudvalg besluttede i 2020, at §18 midlerne  kan bruges til husleje,
hvorfor der  indstilles til fuld bevilling.

100.000 kr. (søgte
om 120.000 kr.)

119.150 kr. (søgte
om 119.150 kr.)

116.007,00 kr. 116.007,00 kr. -  kr.

19

Gaia Museums Venner Primært voksne borgere med særlige fysiske
og/eller psykiske behov, som har
dagsbeskæftigelse på Gaia Museum

70 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større mestring af borgernes sociale liv. Forvaltningen indstiller til det halve af det
ansøgte beløb henset til beløbet, foreningen fik bevilget i 2020 og 2021 samt at GAIA tilgodeses af andre kommunale tilskud.

3.000 kr. (søgte om
15.000 kr.)

5.000 kr. (søgte om
10.000 kr.)

12.700,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr.

20

Giv julen mening -Juleaften 2022 Målgruppen er udsatte borgere i Randers. 100 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen kan karakteriseres som socialt udsatte. Aktiviteten imødekommer måltemaet i aftalerne på
socialområdet om større mestring af borgernes sociale liv.

10.000 kr. (søgte
om 10.000 kr.)

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

15.000 kr. 15.000,00 kr. 15.000,00 kr.

21

Hjenerystelsesforeningen* Målgruppen er særligt udsatte borgere  med
hjernerystelse, som enten lever med
senfølgevirkninger af hjernerystelse eller som
har hjernerystelse med større eller mindre
hjerneskader til følge og deres pårørende.

25 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da det kan ikke udelukkes,
at målgruppen kan kategoriseres som socialt udsatte. Aktiviteten imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større mestring af
deres sundhedsforhold og beskæftigelse.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midler

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.

22

Hjerneskadeforeningen Randers* Målgruppen er borgere med erhvervet
hjerneskade

35 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling. Det kan ikke udelukkes,
at målgruppen kan kategoriseres som socialt udsatte, Aktiviteten imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større mestring af
deres sundhedsforhold og sociale liv. Foreningen er endvidere lokalt meget aktiv og bidrager til stor udvikling af området i Randers Kommune.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

34.000 kr. 35.000,00 kr. 35.000,00 kr. 35.000,00 kr.

23

IFS  (tidligere Idræt for sindet)* Målgruppen er borgere med betydelig nedsat
fysisk og psykisk funktionsniveau

105 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen kan
karakteriseres som socialt udsatte. Aktiviteten imødekommer flere
af måltemaerne i aftalerne på socialområdet og særligt måltemaet
om større mestring af sundhedsforhold. Det bemærkes, at 170.000 kr. går til lønkroner, hvilket det tidligere socialudvalg blev enige om at tillade i
2020.

212.850 kr. (søgte
om 212.850 kr.)

212.850 kr. (søgte
om 292.850 kr.)

230.000,00 kr. 230.000,00 kr. 230.000,00 kr.

24

Juleteamet for udsatte i Randers og omegn Børnefamilier med få økonomiske og sociale
ressourcer

50 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer
måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større personlig mestring og forbedring af målgruppens sociale liv.

20.000 kr. (søgte
om 40.900 kr.)

20.000 kr. (søgte
om 35.000 kr.)

25.000,00 kr. 25.000,00 kr. 25.000,00 kr.

Navne markeret med stjerne er indstillet til mere end
20.000 kr. eller er nye ansøgere og dermed følger

ansøgning.                                                   NAVN: MÅLGRUPPE: ANTAL: VURDERING: BEVILGET '20 BEVILGET '21 ANSØGT BELØB: INDSTILLES: BESLUTNING:



25

Kirkens Korshær – Byarbejde Randers* Primært socialt udsatte med fysiske, psykiske
og økonomiske vanskeligheder, og sekundært
ældre borgere.

575 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om beskæftigelse, større
personlig mestring og mestring af socialt liv. Der indstilles til delvis bevilling da det af ansøgnignen ikke fremgår en tydelig årsag til stigning  den
markante stigning i  ansøgningens beløb.

75.000 kr. (søgte
om 140.000 kr.

75.000 kr. (søgte
om 140.000 kr.

310.000,00 kr. 75.000,00 kr. 75.000,00 kr.

26

Kirkernes familiehjælp* Målgruppen er familier med få økonomiske
ressourcer

80 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer flere af måltemaerne i aftalerne på socialområdet,
da aktiviteten forbedrer målgruppens sundhedsmæssige,
økonomiske, sociale og personlige forhold. I 2021 var målgruppen på 260 borgere, hvorfor socialudvalget vurderede, at foreningen skulle tildeles et
større beløb. I 2022 er antallet faldet til 80 borgere. Forvaltningen indstiller derfor til delvist bevilling og et lavere beløb end 2021.

65.000  kr. (søgte
om 83.000 kr.)

85.000 kr. ( Søgte
om 100.000 kr.)

95.000,00 kr. 75.000,00 kr. 75.000,00 kr.

27

KRIS, Terapi og selvhjælpsgrupper til
incestofre og seksuelt misbrugte*

Målgruppen er unge og voksne i Randers og
omegn, som er blevet seksuelt misbrugte som
børn.

10 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler.  Akitviterten imødekommer  måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større personlig
mestring, socialt liv, sundhedsforhold  samt understøttelse af uddannelse og beskæftigelse.

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

25.000,00 kr. 25.000,00 kr. 25.000,00 kr.

28

Kvistene Randers Borgere i Randers Kommune som har været
udsat for seksuelle overgreb i deres barn- og
ungdom.

12 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten
imødekommer primært måltemaet i aftalerne på socialområdet om
større personlig mestring.

15.000 kr. (søgte
om 15.000 kr.)

15.500 kr. (søgte
om 15.500 kr.)

10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr.

29

Landsbyen Møllevang* Målgruppen er demente beboere som bor i
Landsbyen Møllevang, samt borgere i
nærområdet.

120 borgere Forvaltningen indstiller til afslag. Det er ikke tydeliggjort at målgruppen er socialt udsatte eller at aktiviteterne undersøtte måltemaerne på
socialområdet. Foreningen henvises til puljer på omsorgsområdet.

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

68.500,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.

30

Landsforeningen Bedre Psykiatri Randers
afdeling*

Borgere med psykiske lidelser og deres
pårørende

705 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større
personlig mestring og mestring af sundhedsforhold.

62.100 kr. (søgte
om 62.100 kr.)

43.095 kr. (søgte
om 43.095kr.)

85.500,00 kr. 85.500,00 kr. 85.500,00 kr.

31

Langå Handicapidræt Borgere med handicap samt ældre borgere 20 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling. Det kan ikke udelukkes at
målgruppen er socialt udsatte, men det er ikke sandsynliggjort, at
indsatsen understøtter måltemaerne i aftalerne på socialområdet.
Ansøgningen er meget sparsomt udfyldt.

15.000 kr. (søgte
om 30.000 kr.)

7.500 kr. (søgte om
15.000 kr.)

15.000,00 kr. 7.500,00 kr. 7.500,00 kr.

32

Langå Læse- og Lektiehjælp Målgruppen er borgere med få økonomiske
ressourcer og behov for lektiehjælp,
undervisningsstøtte og hjælp til kontakt med
myndigheder

50 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om at
understøtte uddannelse og beskæftigelse samt øget personlig
mestring.

7.648 kr. (søgte om
7.648 kr.)

8.590 kr (søgte om
8.590 kr.)

10.886,00 kr. 10.886,00 kr. 10.886,00 kr.

33

Lavia Randers Målgruppen er borgere med handicap, som
ikke har mulighed for at dyrke idræt i ordinære
idrætsklubber.

53 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer
måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større mestring af sundhedsmæssige og sociale forhold.

20.000 kr. (søgte
om 20.000 kr.)

20.000 kr. (søgte
om 20.000 kr.)

20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr.

34

LEV - Randers Kreds Målgruppen er borgere med psykisk og/eller
fysisk handicap og deres pårørende

165 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større
personlig og social mestring.

9.000 kr. (søgte om
9.000 kr.)

9.000 kr. (søgte
om 9.000 kr.)

9.000,00 kr. 9.000,00 kr. 9.000,00 kr.

35

LEV Randers Kreds – juletræsudvalget Målgruppen er borgere med psykisk
udviklingshæmning og deres pårørende

275 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten imødekommer måltemaet i
aftalerne på socialområdet om større mestring af socialt liv.

10.000,00 kr. Søgte ikke støtte
fra §18 midler

10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.

36

Menighedsplejen ved Skt. Andreas Kirke i
Randers*

Socialt og økonomisk udsatte børnefamilier,
par og enlige

500 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling. Det kan ikke udelukkes,
at målgruppen kan karakteriseres som socialt udsatte. Aktiviteten
imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større
mestring af det sociale liv. Der indstilles til delvis bevilling og
samme beløb, som blev bevilget i 2020 og 2021, da det ikke er givet, at alle borgere i målgruppen kan karakteriseres som værende socialt
udsatte.

65.000 kr. (søgte
om 180.000 kr.)

65.000 kr. (søgte
om 128.300 kr.)

108.100 kr. 65.000,00 kr. 65.000,00 kr.

37

Mænds mødesteder Randers Målgruppen er primært ensomme mænd
udenfor arbejdsmarkedet, men henvender sig
til alle mænd fra 18 år og opefter der oplever
social isolation og ensomhed.

30 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større
mestring af borgernes sociale liv.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

18.000 kr. (søgte
om 18.000 kr.)

33.500,00 kr. 33.500,00 kr. 33.500,00 kr.

38

Netværk for ensomme unge i Randers og
opland*

Målgruppen er ensomme unge i aldersgruppen 16-
25 år, bosiddende i Randers og opland.

30 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større
social og personlig mestring samt undersøttelse af uddannelse og beskæftigelse. På grund af hensynet til at tilgodese andre ansøgere indstilles ikke
til fuld bevilling.

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

35.000,00 kr. 25.000,00 kr. 25.000,00 kr.

Navne markeret med stjerne er indstillet til mere end
20.000 kr. eller er nye ansøgere og dermed følger

ansøgning.                                                   NAVN: MÅLGRUPPE: ANTAL: VURDERING: BEVILGET '20 BEVILGET '21 ANSØGT BELØB: INDSTILLES: BESLUTNING:



39

Netværkstilbud & -café for grønlandske
borgere, lokalkontor Randers (Det
Grønlandske Hus i Aarhus)*

Målgruppen er grønlandske borgere på
kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.

35 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større mestring af
borgernes personlige og sociale liv. Tilbuddet rammer en voksende målgruppe af borgere med grønlandsk baggrund i udsathed i Randers Kommune.

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

22.000,00 kr. 22.000,00 kr. 22.000,00 kr.

40

Polioforeningen og ulykkespatient-
foreningen

Borgere med funktionsnedsættelser som følge
af polio eller ulykke

100 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større
personlig mestring og forbedring af målgruppens sociale liv og
sundhedsforhold.

0 kr. (søgte om
2.000 kr.)

7.000 kr. (søgte om
7.000 kr.)

6.300,00 kr. 6.300,00 kr. 6.300,00 kr.

41
Randers Alevi Kultur Center Målgruppen er flygtninge/indvandrere - børn,

unge og ældre.
250 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen indeholder

borgere, der kan karakteriseres som socialt udsatte. Aktiviteten
imødekommer alle måltemaerne i aftalerne på socialområdet.

3.500 kr. (søgte om
3.500 kr.)

5.000 kr. (søgte om
5.000 kr.)

5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr.

42

Randers Freja Atletik og Motion* Målgruppen er handicappede borgere fra 5 år
og op, heriblandt spastikere,
senhjerneskadede, gigtramte og borgere i
rehabilitering.

3 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da det kan ikke udelukkes,
at målgruppen er socialt udsatte. Aktiviteten imødekommer
måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større mestring af
sundhedsmæssige og sociale forhold.  I 2021 valgte socialudvalget at nedsætte det indstillede beløb for at gøre det mere proportionalt med
omfanget af borgere, som får glæde af indsatsen. Beløbet, der indstilles til, lægger sig derfor op af sidste års beslutning.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

Fik tildelt  5000 kr.,
men valgte ikke at

modtage de endelig
midler.

50.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr.

43
Randers Lydavis* Blinde og svagseende borgere samt sent-

hjerneskadede og almindeligt læsehæmmede
borgere

40 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling. Det kan ikke udelukkes, at målgruppen kan karakteriseres som socialt udsatte. Aktiviteten imødekommer
måltemaet i aftalerne på socialområdet om større mestring af det sociale liv.

13.150 kr. (søgte
om 13.150 kr.)

22.055 kr. (søgte
om 22.055 kr.)

27.500,00 kr. 27.500,00 kr. 27.500,00 kr.

44

Randers Menighedsplejes Legatfond -
Julehjælp

Målgruppen er enlige og børnefamilier med få
økonomiske ressourcer, heriblandt
arbejdsløse, sygdomsramte samt modtagere af
overførselsindkomst eller integrationsydelse.

610 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større
mestring af borgernes sociale liv.

10.000 kr. (søgte
om 10.000 kr.)

10.000 kr. (søgte
om 10.000 kr.)

10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.

45

Randers Skyttekreds, handicapafdeling* Målgruppen er borgere med forskellige
handicaps.

17 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten
imødekommer måltema om sociale liv og sundhedsforhold. Der indstilles til delvis bevilling, grundet at imdekomme andre foreninger og samt
proportionalitet mellem det beløb og antal borgere er får gavn af tilbuddet.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

31.000,00 kr. 8.000,00 kr. 8.000,00 kr.

46

Red Barnet Randers Målgruppen er børn og unge der mistrives på
grund af forældres (sekundær målgruppe)
begrænsede ressourcer.

46 borgere  Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om større personlig
mestring og forbedring af målgruppens sociale liv.

25.000 kr. (søgte
om 25.000 kr.)

14.000 kr. (søgte
om 14.000 kr.)

15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.

47

Red Barnet Ungdoms Læringscafé* Målgruppen er fagligt og/eller socialt udsatte
børn i udskolingen på
Nørrevangsskolen i Randers.

25 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer
måltemaerne i aftalerne på socialområdet om forbedring af målgruppens sociale liv samt understøttelse af uddannelse og beskæftiglse. Der gives
delvis bevilling for at tilgodese andre § 18 ansøgere .

Søgte ikke støtte
fra §18 midlerne

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

42.543,00 kr. 25.000,00 kr. 25.000,00 kr.

48

Rehab Golf* Målgruppen er borgere der
er tilknyttet rehabilitering som følge af
senhjerneskade eller anden sygdom der
medfører funktionsnedstættelse eks. sklerose.

20 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om forbedring af
målgruppens sociale liv og sundhedsforhold. Der indstilles til delvis bevilling henset til antallet af borgere der vil få gavn af indsatsen og beløbets
størrelse.

Søgte ikke støtte
fra §18 midlerne

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

50.000,00 kr. 8.000,00 kr. 8.000,00 kr.

49

Røde Kors  Flygtninge og integration
Randers*

Målgruppen er flygtninge og tosprogede, det
kan både være enlige, familier og uledsagede
børn og unge.

50 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om forbedring af
personlig mestring og uddannelse og beskæftigelse. Der indstilles til delvis bevilling for at imødekomme flere ansøgninger, samt at budgetposten til
aktiviteteter synes uproportionel høj set i forhold til de beskrevne aktiviteter i ansøgningen.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

66.500,00 kr. 25.000,00 kr. -  kr.

50

Røde Kors Besøgstjeneste-nørklegruppe-
julehjælp*

Målgruppen er ensommeældre borgere,
psykisk sårbare borgere og dårligt stillede
forældre.

10 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling. Det kan ikke udelukkes,
at målgruppen kan kategoriseres som socialt udsatte. Aktiviteten
imødekommer primært måltemaet i aftalerne på socialområdet om socialt liv. Der indstilles til delvis bevilling, henset til antallet af borgere der vil få
gavn af indsatsen og beløbets størrelse.

Søgte ikke støtte
fra §18 midlerne

Søgte ikke støtte
fra §18 midlerne

10.250,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr.

Navne markeret med stjerne er indstillet til mere end
20.000 kr. eller er nye ansøgere og dermed følger

ansøgning.                                                   NAVN: MÅLGRUPPE: ANTAL: VURDERING: BEVILGET '20 BEVILGET '21 ANSØGT BELØB: INDSTILLES: BESLUTNING:



51

Røde Kors Q-net Randers* Målgruppen er kvinder, der har været eller er
indskrevet på Randers Krisecenter som følge af
fysisk, psykisk vold eller økonomisk vold.

100 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om forbedring af
målgruppens personlige mestring sociale liv og sundhedsforhold. Der indstilles til delvis bevilling, da Q-net i 2021 søgte 15.000 kr. til 80 borgere, og i
2022 søger 35.000 kr. til 100 borgere. Samtidig er der i 2022 en stigning i antal § 18 ansøgninger.

15.000 kr. (søgte
om 36.500 kr.)

15.000 kr. (søgte
om 15.000 kr.)

35.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr.

52

Røde Kors, Familievenner* Målgruppen er familier som har problemer i
forhold til økonomi, social tilknytning til
lokalsamfundet, tilknytning til
arbejdsmarkedet, interne problemer i familien
eller blot har brug for en kontaktperson at tale
med.

30 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, målgruppen imødekommer
kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten imødekommer
primært måltemaet i aftalerne på socialområdet om større
mestring af borgernes sociale liv. Der er valgt at prioritere kontinuerlige aktivitetet, der understøtter mestring fremfor enkelstående udflugter.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

10.000 kr. (søgte
om 10.000 kr.)

25.000,00 kr. 12.000,00 kr. 12.000,00 kr.

53

Rådgivning for Udlændinge i Randers (RFU) Målgruppen er flygtninge og indvandrere med
behov for juridisk socialrådgivning og
tolkebistand

1.500
borgere

Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større
personlig mestring.

5.000 kr. (søgte om
5.000 kr.)

5.000 kr. (søgte om
5.000 kr.)

5.000,00 kr. 5.000,00 kr. -  kr.

54

SAM* Målgruppen er socialt udsatte, tidligere og
nuværende misbrugere, hjemløse,
borgere med psykiske handicaps og
ensomhed.

180 borgere Der indstilles til 200.000 kr. og bevilges 200.000 kr. jf. budgettet for 2022 i Budgetaftalen for 2022-2025. 370.000 kr. ( søgte
om 771.492 kr.)

200.000 kr.  (søgte
om 200.000 kr. )

200.000,00 kr. 200.000,00 kr. 200.000,00 kr.

55

SAND Østjylland* Målgruppen er hjemløse, tidligere hjemløse,
funktionelle hjemløse samt socialt udsatte
borgere, som risikerer at blive hjemløse, i
Randers og Østjylland

15 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18 midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaet i aftalerne på socialområdet om større
personlige mestring. Forvaltningen indstiller til delvis bevilling
henset til at en stor del af indsatsen ikke er rettet direkte mod
socialt udsatte borgere, samt hensynet til antallet af borgere der vil få gavn af indsatsen og beløbets størrelse.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

20.000 kr. (søgte
90.000 kr.)

150.000,00 kr. 15.000,00 kr. 15.000,00 kr.

56

Scandinavia Restore Hope / Kulturmøder* Ensomme flygtninge og indvandrere samt børn
og voksne i risiko for social isolation*

350 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer primært måltemaet i aftalerne på socialområdet om
øget mestring af målgruppens sociale liv. De seneste år har
socialudvalget valgt ikke at give foreningen det fulde beløb, hvorfor
forvaltningen i 2022 indstiller til delvis bevilling.

30.000 kr. (søgte
om 104.910 kr.)

30.000 (søgte om
68.000,00 kr.)

113.500,00 kr. 30.000,00 kr. -  kr.

57

SIND forebyggende rådgivning* Målgruppen for projektet er  borgere med
psykisk sygdom og sekundært for pårørende til

110 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
mødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om
forbedring af borgernes personlige mestring og mestring af
sundhedsforhold.

50.000 kr. (søgte
om 300.000 kr.)

80.000 kr. (søgte
om 80.000 kr.)

81.500 kr. 81.500 kr. 81.500 kr.

58

Spor Randers* Målgruppen er voksne med senfølger efter
seksuelle overgreb i
barndommen/ungdommen.

150 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet om
forbedring af borgernes sociale liv og mestring af
sundhedsforhold.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr.

59

Talentspejderne lokalforening Randers* Børn fra 7. til 9. klasse i risiko for at falde ud af
uddannelsessystemet pga.
personlige udfordringer

50 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer flere af måltemaerne i aftalerne på socialområdet,
da aktiviteten understøtter borgernes uddannelse og personlige
mestring. Årsagen til delvis bevilling er, at stigningen i det ansøgte beløb indebærer et arrangement til rekruttering af frivllige på 15.000 kr., og at
denne udgiftpost synes stor i forhold til aktiviteteterne, derudover begrundes den delvis bevilling også at imødekomme flere foreninger.

10.000 kr. (søgte
om 10.000 kr.)

10.000 kr. (søgte
om 10.000 kr.)

25.000,00 kr. 15.000,00 kr. 15.000,00 kr.

60

Teaterskolen Kastalia* Målgruppen er alle børn og unge i alderen 8-
21, med og uden diagnoser

30 borgere. Forvaltningen indstiller til afslag, da målgruppen ikke
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. I henhold til
Budgetaftalen for 2022-2025 er Kastalia blevet tildelt 45.000
kr. i 2023

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

Søgte ikke støtte
fra §18 midler

45.000,00 kr. -  kr. 0,00 kr.

Navne markeret med stjerne er indstillet til mere end
20.000 kr. eller er nye ansøgere og dermed følger

ansøgning.                                                   NAVN: MÅLGRUPPE: ANTAL: VURDERING: BEVILGET '20 BEVILGET '21 ANSØGT BELØB: INDSTILLES: BESLUTNING:



61

Ungdommens Røde Kors - Jubellejren* Børn og unge i aldersgruppen 7-13 fra
Østjylland, som kommer fra socialt udsatte
hjem

15 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer et måltema i aftalerne på socialområdet,
da aktiviteten understøtter borgernes sociale liv. Sidste år søgte foreningen om 5750 kr. til 10 borgere, mens der i år søges om 30.000 kr. til 15
borgere, denne stigning synes ikke at være begrundet i ansøgningen, hvorfor der indstilles til delvis bevilling.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

5.750,00 kr (søgte
om 5.750,00 kr)

30.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.

62

Unge for Ligeværd (UFL) Randers* Unge med særlige behov 80 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten imødekommer
måltemaerne i aftalerne på socialområdet, da aktiviteten forbedrer målgruppens personlige mestring og mestring af deres sociale liv.

25.000 kr. (søgte
om 25.000 kr.)

27.000 kr. (søgte
om 27.000 kr.)

23.000,00 kr. 23.000,00 kr. 23.000,00 kr.

63

UngtilUng – digital trivselsplatform* Psykisk sårbare unge og voksne i
aldersgruppen 16-35

450 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten imødekommer primært
måltemaerne i aftalerne på socialområdet om øget personlig mestring og mestring af borgernes sociale liv.Forvaltningen indstiller til fuld bevilling,
da det i ansøgningen er sandsynliggjort, at indsatsen kommer borgere i Randers Kommune til gavn.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

21.000 kr. (søgte
om 21.000 kr.)

25.000,00 kr. 25.000,00 kr. 25.000,00 kr.

64

Venligboerne Langå Socialt og økonomisk udsatte borgere - f.eks.
flygtninge/ indvandrere, delefamilier og
kontanthjælpsmodtagere

100 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten imødekommer flere af måltemaerne i aftalerne på socialområdet, da aktiviteten
forbedrer målgruppens sociale og personlige mestring.

Søgte ikke støtte
fra § 18 midlerne

9500 kr. (søgte om
9.500kr.)

9.000,00 kr. 9.000,00 kr. 9.000,00 kr.

65

Venligboerne Randers* Socialt og økonomisk udsatte borgere 3674 borgere Forvaltningen indstiller til fuld bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten
imødekommer flere af måltemaerne i aftalerne på socialområdet, da aktiviteten forbedrer målgruppens sociale og personlige mestring. Det skal
bemærkes, at 60.000 kr. går til husleje. Det tidligere socialudvalg besluttede, at de gerne ville støtte husleje.

100.000 kr. (søgte
om 117.300 kr.)

94.000 kr. (søgte
om 94.000 kr. )

98.200,00 kr. 98.200,00 kr. 98.200,00 kr.

66

Venskabsgruppe Red barnet Ungdom * Målgruppen er børn med flugterfaring i
alderen 6-12 år bosat i Randers kommune

13 borgere Forvaltningen indstiller til delvis bevilling, da målgruppen
imødekommer kriterierne for tildeling af § 18-midler. Aktiviteten imødekommer primært måltemaerne i aftalerne på socialområdet om øget
personlig mestring og mestring af borgernes sociale liv. Forvaltningen indstiller til delvis bevilligen. Årssagen er  hensynet til antallet af borgere der
vil få gavn af indsatsen og beløbets størrelse.

Søgte ikke støtte
fra §18 miderne

17.380 46.956,00 kr. 12.000,00 kr. 12.000,00 kr.

Herudover besluttede socialudvalget den 30.03.2022 at reservere en pulje på 75.000 kr. brug i årets løb. Såfremt byrådet godkender forvaltningens
indstilling i forhold til nr. 3, 18, 49, 53 og 56, er der ca. 75.000 kr. tilbage til den reserverede pulje.

SUM   3.352.392,00 kr. 2.227.043,00 kr. 2.009.036,00 kr.

Samlede midler til § 18-uddeling 2.302.300,00 kr. 2.302.300,00 kr.
Difference: 75.257,00 kr. 293.264,00 kr.

Navne markeret med stjerne er indstillet til mere end
20.000 kr. eller er nye ansøgere og dermed følger

ansøgning.                                                   NAVN: MÅLGRUPPE: ANTAL: VURDERING: BEVILGET '20 BEVILGET '21 ANSØGT BELØB: INDSTILLES: BESLUTNING:


