
PROJEKTBESKRIVELSE 

 

Beskrivelse af projektet: 

Der er klart en overvægt af kulturelle ansøgninger til Byens Puls og Nørrebro Puljen. I 2018 var 

der ca. 10 % (29 stk.) sociale ansøgninger af knap 250 og i 2019 var der knap 15 % (36 

ansøgninger) ud af 242. 

Hovedideen med dette projekt er at få gjort de sociale foreninger opmærksom på at de kan 

søge midler i vores 2 puljer – samt derudover gøre dem opmærksom på Nørrebro Lokaludvalg 

og det vi kan hjælpe med – netværk, politiske kontakter, samarbejdspartnere, lokaler, 

sparring mm  

  

 

Succeskriterier: 

Fx 

 Antal deltagere: 25-40 

 Samarbejdspartnere: SR-Bistand – Line, Frivillig koordinator (bidrager med 

netværk lokalkendskab – evt. oplæg mm.) 

 Udbytte: At der kommer flere ansøgninger fra de deltagende foreninger til 

puljemidlerne – og flere kender Lokaludvalget som samarbejdspartnere 

  

Samarbejdspartnere: SR-Bistand – Line frivillig koordinator 

Kommunikationsstrategi: Før:  Arbejdsgruppen tager 

rundt og taler med udvalgte 

foreninger for at høre om 

deres behov og om de 

kender os 

Under/efter: Invitation sendes 

ud til alle i netværket  

 

 

Tidsplan/milepæle: 

Der skal meget hurtigt findes lokaler og dermed endelig dato – Bruttoliste: Osramhuset, 

Sundhedshuset, Mellemfolkelig Samvirke, Støberiet, GROB, Kapelvej 44, Koncertkirken 

Navn på projektet: Social Pulje aften 

Ansvarligt medlem: Nanna Konge 

Deltagere fra arbejdsgruppen: Flemming, Jette, Gitte 

Formål med projektet: At gøre sociale foreninger opmærksomme på at de kan søge 

hjælp til lokale projekter 

Dato for afholdelse af projektet: 23, 24, 25, 26 el. 30 marts 



Nanna laver udkast til invitation 

Nanna indkalder resten af deltagerne til et møde hvor projektbeskrivelse finpudses – herunder 

hvem skal inviteres 

Evt. møde med samarbejdspartner - SR-Bistand – hvad kan de evt. bidrage med – hvem se de som 

deltagere – kan de klare et oplæg?? 

Projektbeskrivelse færdig 20.2 – og på Lokaludvalgsmøde 27.2 

Invitationer sendes ud i fredag uge 9/mandag-tirsdag uge 10 – så folk har minimum 2 uger til at 

tilmelde sig  

Bindende tilmeldinger af hensyn til forplejning (aftensmad) 

 

Udkast til Program – 17-19.30: 

17.00 Velkommen – 5. min – Nanna 

17.05 Hvem og hvad er Lokaludvalget 5. min – Powerpoint – Nanna el. Jan 

17.10 Puljekriterier – og eksempler på ansøgninger – spørgsmål - 20. min – Powerpoint – 

Andreas/Jan + 3 praktiske eksempler fra foreninger som har modtaget støtte og hvordan de har 

brugt den – (fx SR, Sj. Bad +? )  

17.30 Kort runde hvilke foreninger er her – og hvad laver de 20. min 

17.50 Kort pause – 15. min – kaffe/kage?? 

18.05 Oplæg – en spændende person – (tal med SR og/eller Sjællandsgade Bad – om ideer) - 30 

min. (tænkt som ekstra trækplaster udover mad….) 
Eller:  

18.05 Speeddating – vi sætter to eller 3 foreninger sammen i 2x10 min og så skal de pitche en 

projektide  - og se om de kan dels forbedre ideen (positivt feedback) og måske overtale den anden 

forening til at være med   

18.35 Evt. Oplæg – Hvad kan I deltage i:  

Bilfri Søndag – 30 foreninger på gade – Unik PR - billeder/powerpoint – 10. min – Andreas/Jan 

18.45-19.15 Aftensmad, netværk 

19.15-19.30 Tak for i aften og oprydning 

 

   

 



 

 

 

Arbejdsfordeling: 

Groft anslået timeantal på samlet bistand fra sekretariatet: 

35-40 

 

Opgave fordeling: Sekretariat NLU medlemmer Samarbejdspartnere 

Opgave A – Lokale og praktiske ting 20 5 5 

Opgave B – oplæg og invitation 15 15 5 

Opgave C – rundt til sociale 

foreninger 

 15  

    

 

Økonomi  

Budget for afholdelse af projektet: 

Lokale     3.000 kr. 

Forplejning (aftensmad, kaffe, mælk, snack) 4.000 kr. 

Oplægsholder – honorar el. gave *)  1.500 kr. 

Diverse    1.000 kr. 

PR, Invitation, facebookboost     500 kr. 

 

I alt                         10.000 kr. 


