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Hvad kan vi søge til?
Formålet med aftalen mellem Danske Seniorer og VELUX FONDEN er at støtte særligt aktive frivillige
ældre (dvs. bestyrelsesmedlemmer i Danske Seniorers medlemsforeninger, igangsætter, koordinator,
tovholder, instruktør, underviser osv.)

Hvem skal aktiviteten være for
Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter, hvilket betyder, at ingen del af midlerne må anvendes
til Danske Seniorers aktiviteter inden for interessevaretagelse af politisk karakter.
Målgruppen kan være Danske Seniorer, Danske Seniorers medlemsforeninger og -institutioner, andre
ældre herunder ældre uden forudgående tilknytning til Danske Seniorer, børn eller andre borgere i
Danmark. Inddrages børn i aktiviteterne skal love og regler vedrørende børneattester m.m. iagttages.

Fokusområder
1. Motions- og sportsaktiviteter
Formålet er at understøtte frivillige ældre, der hjælper andre ældre med at få bevægelse ind i
hverdagen for at fremme sundhed og socialt samvær og forebygge skader og funktionstab.
Ansøgningerne skal styrke de frivilliges kompetencer og handlekraft, samt give økonomisk mulighed
for indkøb af redskaber og forbedre faciliteter, der skaber bedre rammer for aktiviteterne.
Som eksempler kan nævnes:
· Uddannelse af frivillige til at kunne varetage undervisning og relaterede opgaver inden for den
enkelte motions- eller sportsaktivitet. Det kan være eksempelvis kurser i stavgang eller fitness,
ældreidræt i bredere forstand eller førstehjælpskurser eller andre former for undervisning, der
understøtter de frivillige ledere og arrangørers kompetencer.
· Indkøb af redskaber, der er nødvendige for at kunne gennemføre motions- og sportsaktiviteter.
Eksempelvis gymnastikredskaber, fiskeudstyr, krolfredskaber, bridgeudstyr eller redskaber, der kan
hjælpe ældre med funktionstab til at deltage i foreningens motions- og sportsaktiviteter
· Forbedring af faciliteter fx indkøb af aflåselige skabe til omklædning, renovering og ombygninger af
eksisterende eller nye faciliteter, som eksempelvis ramper, der øger tilgængeligheden for ældre
med funktionsnedsættelser eller anlæg af fx petanque-baner.

2. Kulturelle aktiviteter som musik, sang, teater, foto, keramik, maleri mv.
Formålet er at skabe bedre vilkår for at få flere ældre med i amatørkulturelle aktiviteter og
derigennem styrke deres kompetencer og kreativitet, samt sprede livsglæde og modvirke isolation og
ensomhed.

Ansøgningerne skal støtte de frivillige ældre, som vil hjælpe andre.
Eksempler:
· Uddannelse af frivillige til at påtage sig undervisningsopgaver eller ledende funktioner, fx
kurser, der skal ruste dem til at undervise andre ældre, samt udvikle deres egen faglige viden.
· Honorarer til instruktører, dirigenter og musikere ved ekstraordinære begivenheder, fx
dirigent på korturné eller solist til optræden med frivilligt ældrekor
· Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at udbrede kulturelle aktiviteter så som
instrumenter, rekvisitter til en forestilling eller koncert, sangbøger eller nodehæfter.
· Forbedringer af lokaler til kulturel brug, herunder køb af materialer til de frivilliges arbejde
samt køb af håndværkerydelser, hvor autorisation er påkrævet.

3. Indretning og forbedring af senioregnede aktivitetslokaler
Formålet er at skabe de fysiske rammer for ældres fællesskab.

Ansøgningerne skal støtte de frivillige ældre, som vil gøre en indsats for at skabe bedre lokalevilkår.
Eksempler:
· Indkøb af materialer til de frivilliges renovering af faciliteterne både indendørs og udendørs så
som maling, byggematerialer, hvidevarer egnede til foreninger og lignende.
· Håndværkerydelser, som vvs-og elektrikerydelser, der er en del af indretning og forbedring af
aktivitetslokaler og skal udføres af autoriseret arbejdskraft og derfor ikke kan udføres af de
ældre selv
· Investeringer i møblement til aktivitetslokaler, som eksempelvis borde og stole, herunder
møbler der er særligt velegnede til seniorer med funktionsnedsættelse, indretning af
erindringsværksteder, samt udstyr, der naturligt vil være at finde i seniorlokaler og som er
egnede til at understøtte seniorers fællesskab, herunder større anskaffelser af møbler og
køkkenudstyr til fællesspisning og andre fælles aktiviteter.
OBS: Bevilling til renovering og nagelfaste installationer gives under forudsætning af leje- eller
brugsretsaftale i minimum 10 år.

4. Kommunikation via IT og sociale medier
Formålet er at understøtte frivillige ældre, der hjælper andre ældre i at bruge moderne
kommunikationsteknologi og sociale medier til at skabe fællesskaber og øge hinandens handlekraft,
herunder hjælpe hinanden med at holde kontakten med yngre generationer, myndigheder og banker.
Eksempler:
· Undervisning og empowerment af frivillige ældre, der kan hjælper andre ældre med at bruge
informationsteknologi, fx kurser i sociale medier, office-pakken, brug og opsætning af Skype
eller IT-pædagogik mere bredt.
· Indkøb af computere, printere, tablets samt programmer hertil, der bruges af ledere i
foreningerne eller frivillige, der arbejder for at hjælpe andre ældre, f.eks. computerudstyr der
skal bruges til foreningsarbejdet eller en bærbar, en frivillig kan tage med rundt på plejecentre
eller i ældreforeninger og bruge til undervisning

5. Social- og sundhedsfremmende aktiviteter
Formålet er at give ældre mulighed for at gennemføre aktiviteter, der har til formål at bekæmpe
ensomhed eller social udsathed blandt ældre. Det gælder også aktiviteter, som kan fremme ældres
sundhed og forebygge sygdom eller ulykker, herunder aktiviteter der styrker ældres evne til

egenomsorg inden for sundhedsområdet.
Eksempler på aktiviteter, der kan støttes:
· Undervisning af ældre til at hjælpe andre ældre med sociale eller sundhedsmæssige tiltag, for
eksempel undervisning i bisidderrollen eller i serviceloven, uddannelse af rygestopinstruktører
eller i at tage den svære samtale med ensomme eller syge ældre, samt undervisning til ældre,
der påtager sig særlige opgaver i lokalsamfundet som frivillig, som eksempelvis besøgsven eller
aflastning for demensramte. Dertil kommer støtte til at ældre kan tage hygiejnebevis, hvis det
er påkrævet for foreningens aktiviteter.
· I enkeltstående tilfælde honorar for eller dækning af udgifter til transport og forplejning for
foredragsholdere for oplæg af socialfaglig eller sundhedsmæssig karakter i foreningerne, der
øger ældres og deres pårørendes viden om og handlekraft på sundhed eller sociale forhold.
· Køb af udstyr, der hjælper ældre med at varetage sundhedsfremmende eller sociale opgaver
for at støtte andre ældre, eksempelvis mobiltelefoner til tryghedstelefonopkald, tryk af
informationsmaterialer om foreningernes tilbud, tandemcykler eller andre redskaber, som gør
ældre i stand til at hjælpe andre ældre til frisk luft og bevægelse.

Vilkår
Beløb
Der kan maksimalt gives et tilskud på 70.000 kr. til den enkelte aktivitet. Ansøgninger over 70.000 kr.,
som er inden for fokusområderne og den bevilgede beløbsramme, sendes videre til VELUX FONDEN
med Danske Seniorers bemærkninger.
Beløbet skal så vidt muligt gradueres efter antallet af aktive ældre, der medvirker ved gennemførelsen
af aktiviteten. Der er en hovedregel om 10.000-15.000 kr. for hver særlig aktiv ældre. Den maksimale
bevilling tildeles således til en aktivitet, hvor der medvirker et større antal aktive ældre (minimum 5-7
særligt aktive ældre). Uddelingerne kan suppleres med egenfinansiering fra ansøger og/eller
finansiering fra anden side.
Der støttes aktivitetsudgifter – dog ikke udgifter til løn til den eller de aktive ældre. Aktiviteterne skal
som hovedregel afsluttes inden for ét år efter bevillingsdato.
Der kan ikke gives støtte til driftslignende udgifter, dvs. årligt tilbagevendende udgifter.

Ansøgningsskema
Ansøgninger skal indsendes på et særligt ansøgningsskema, der fås hos jeres organisationskonsulent
eller kredsformand.
Se særskilt ”Vejledning til ansøgning”, så I er sikre på at udfylde skemaet korrekt.
Søg gerne rådgivning hos jeres organisationskonsulent.
Til hvem og hvornår
Ansøgninger mailes til Danske Seniorers direktør, Katrine Lester, kal@danske-seniorer.dk, senest den
1. i en måned. Svar kan forventes i slutningen af samme måned.

Udbetaling af tilskud
Hvis ansøgningen bliver godkendt, får I et bevillingsbrev. I kan derefter gå i gang med aktiviteten.
Som udgangspunkt får I først det bevilgede tilskud udbetalt, når aktiviteten er afsluttet og I har
indsendt regnskab og bilag på aktiviteten. I særlige tilfælde kan I søge om et a conto beløb. Det skal
fremgå af ansøgningen.
I får kun støtte til de faktiske udgifter. Hvis en udgift viser sig at blive mindre end forventet, kan I altså
ikke bruge overskuddet til andre formål - heller ikke formål inden for samme aktivitet.

