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Kulturministeriet. København, den 23. maj 2017.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlod-
ningsmidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under
pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 8.716.737,56 kr. til følgende formål: 1) tilskud til
humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) administration.

b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af § 3,
stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevædde-
mål, jf. LBK nr. 115 af 31. januar 2015. Beløbet til fordeling svarer til 0,59 pct. af Kulturministeriets
udlodning på 81,24 pct. af udlodningsbeløbet i 2017 efter fradrag af administrationsbidrag. Hertil
kommer tilbageførte beløb på 123.080,96 kr. i 2016. Administrationsbidraget udgør 2,8 pct. af ud-
lodningsmidlerne til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1:

Tabel 1
Andel af overskud 8.351.486,50 kr.
Andel til administration 242.170,10 kr.
Tilbageførte tilskud i 2016 123.080,96 kr.
I alt 8.716.737,56 kr.

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2:

Tabel 2
Fordelte tilskud, aktstykket 8.474.567,46 kr.
Administration 242.170,10 kr.
I alt 8.716.737,56 kr.

Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Udlodningsloven, jf. § 07.18.09. Kulturmini-
steriets fond til humanitære og almennyttige formål.
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Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3:

Tabel 3 Ansøgninger
1. Indstillet til delvis imødekommelse 185
2. Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige ud-
lodningspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 16
I alt modtaget 201

Kulturministeriet har i alt modtaget 201 ansøgninger om tilskud, hvoraf 185 opfylder kriterierne. Al-
le ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 16 ansøgninger opfylder ikke krite-
rierne; 2 af disse har fået administrativt afslag.

De 185 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkendte,
ansøgte formål.

En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1
en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne pulje i
årene 2003 - 2016 sammen med det i 2017 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de
ansøgere, der ikke er indstillet.

Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på føl-
gende måde jf. tabel 4:

Tabel 4 foreninger der er indstillet til tilskud

NB De ansøgte formål er nummererede. Et formål som ikke er fundet støtteegnet er fjernet fra listen.
Der kan derfor forekomme spring i nummerrækkefølgen.

Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
100 % til Børnene

Formål: At hjælpe flest mulige
børn på den bedste måde i længst
mulig tid.

1. Skolebygning i PEBI i Ghana

3.166,90 kr.

ADDA

Formål: At arbejde for fremme af
selvforsyningsgraden og forbedre
de økonomiske vilkår for de fattig-
ste dele af landbefolkninger i u-lan-
de gennem at yde hjælp til selv-
hjælp.

1. Støtte til selvhjælpsgrupper i Cambo-
dia

17.178,01 kr.

2. Økologiske markskoler i Vietnam
3. Kontorinventar

ADRA 1. IT-udstyr 40.678,74 kr.3. Kontormøbler
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Formål: At lindre akut nød samt at
arbejde for en langsigtet og bære-
dygtig udvikling blandt fattige og
underprivilegerede befolknings-
grupper og styrke deres muligheder
for at skabe et værdigt liv.

4. Landbrugsprojekt i Uganda

Afrika Kontakt

Formål: At støtte folkelige bevæ-
gelser og deres organisering samt
forbedre deres vilkår for politisk
indflydelse. At sikre de universelle
menneskerettigheder med vægt på
de sociale og økonomiske rettighe-
der.

1. IT-udstyr

13.963,78 kr.

3. Flytning og istandsættelse af nye loka-
ler

4. Produktion og fremsendelse af med-
lemsblad

5. 4 hæve-sænkeborde
6. Støtte til udvikling af nyt grafisk de-

sign og logo i forbindelse med navne-
skifte

Aktive Kristnes Omsorgsarbejde

Formål: At fremme kristent om-
sorgsarbejde i Danmark og i andre
land.

1. Nødhjælpstransporter til Rumænien,
Moldavien og Ungarn

51.048,50 kr.

2. Renovation af AKO-fondet sommer-
lejr i Rumænien

3. Sommerlejre og lederudvikling, Ru-
mænien

4. Udvikling af dagcentre og hjemme-
hos grupper i Nepal

5. Lektiehjælp og læringskultur, Rumæ-
nien

6. Opdatere ældrecenter, Slobozia Suce-
vei, Rumænien

Amnesty International

Formål: Arbejder for folks basale
menneskerettigheder.

1. Generelt informationsmateriale om
Amnesty

175.529,86 kr.

2. Udskiftning af database
3. Elektronisk betalingsformular
4. Informationsmaterialer vedrørende

kampagner
5. Generel anskaffelse af IT
6. Indretning af lokaler
7. Indkøb af inventar

Ampo.dk

Formål: At støtte og oplyse om det
humanitære arbejde, der er grund-
lagt af Katrin Rohde i Burkina Fa-
so.

1. Anskaffelse af solaranlæg til pigehjem

14.557,93 kr.

2. Anskaffelse af solaranlæg til økolo-
gisk landbrugsskole

3. Undervisningsmaterialer om AIDS,
drugs, omskæring & trafiksikkerhed

4. Materialer til fremstilling af kørestole
til handikappede

5. Udstyr til REHAB-klinik (til skadede
børn)

AskovFonden 1. ASPA Renovering af toilet og bade-
rum i det strukturerede samværstilbud 32.756,06 kr.
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Formål: At eje, udleje og drive in-
stitutioner og foretage social-, un-
dervisnings- og sundhedsmæssige
aktiviteter i fondens regi eller i
samarbejde med andre offentlige el-
ler private organisationer.

2. ASPA Lydisolering af loft i det struk-
turerede samværstilbud

3. ASPA Renovering af toilet i det ano-
nyme samværstilbud

4. ASPA Opgradering af musikrum i det
anonyme samværstilbud

5. Renovering og opgradering af musik-
lokale på Mir Naturskole

6. Etablering af træværksted og cykel-
værksted på Mir Naturskole

7. Etablering af computerværksted på
Mir Naturskole

8. Etablering af udeskolefaciliteter på
Mir Naturskolen

9. Etablering af et aktivitetsrum på Mir
Naturskolen

10. Etablering af et sanseintegrerende mil-
jø på Mirs Naturskole

11. Kønsspecifikke Pigeklub Studietur til
Berlin

Astma-Allergi Danmark

Formål: At forebygge astma og al-
lergi, bedre vilkårene for astma- og
allergipatienter samt hjælpe menne-
sker, der er berørt af astma og aller-
gi på vej til hele løsninger og en
bedre hverdag.

1. Publiceringsplatform

57.947,00 kr.

2. Informationsmateriale om astma hos
børn

3. Informationsmateriale om høfeber
4. Informationsmateriale om atopisk ek-

sem hos børn
5. Informationsmateriale om atopisk ek-

sem hos unge og voksne
6. Lysmikroskop til brug i pollenmåling
7. Kampagnematerialer
8. IT-baseret kursusmodul
9. Storskærm
10. IT-udstyr/projektorer
11. Møbler til møderum
12. Mindre istandsættelse
14. App-udvikling
15. Blok med pollenkalender og krydsre-

aktioner
Astma-Allergi Foreningens Op-
lysningskreds

Formål: At forestå almennyttig
med folkeoplysende virksomhed,
kulturelle og debatskabende arran-
gementer inden for folkeoplys-
ningslovens rammer. Samt at for-
bedre livskvaliteten for alle, der er
direkte eller indirekte berørt af ast-

1. Brochuretryk til projekt Luft & Liv

6.137,41 kr.

2. Indkøb af Keyboard og sangbøger
3. Mindre ombygning af nye lokaler
5. Indkøb af hjertestarter
6. Træningsudstyr
7. DVD og Mindfullnes (indkøb)
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ma og anden lunge-handicap ved
afholdelse af kurser og undervis-
ning.
Axis

Formål: At udvikle, styrke, støtte
og styre initiativer, der fremmer en
mere global fordeling af ressourcer,
uddannelse og muligheder.

1. Oplysningsvirksomhed i DK

3.294,56 kr.

2. Kontorudstyr
3. Peru - IT - udstyr
4. Styrkelse af intern uddannelse i AXIS
5. Samarbejde med danske lærerstude-

rende
Bazaren i Aarhus (Fair Trade
Butik Bazaren)

Formål: Fremme salget af varer,
som er produceret og handlet efter
fair-trade kriterierne.

1. IT- og audiovisuelt udstyr

12.755,99 kr.

2. Inventar
3. Oplysningsaktiviteter
4. Forbedring af opholdsrum

Børn i Rumænien

Formål: At udøve humanitær bi-
stand til børn og voksne primært i
Rumænien.

1. Humanitær hjælp - nødhjælpstranspor-
ter

22.094,67 kr.

Børn, Unge & Sorg – Det Natio-
nale Sorgcenter

Formål: At skabe lindring for børn
og unge, som oplever død eller al-
vorlig fysisk sygdom i den nærme-
ste familie.

1. Produktion af informationsmateriale i
Børn, Unge & Sorg og Det Nationale
Sorgcenter

12.888,56 kr.

Børnefonden

Formål: Med udgangspunkt i det
enkelte barn, dets familie og lokal-
samfundet at arbejde indenfor sund-
hed, uddannelse og indtægtsskaben-
de aktiviteter i den hensigt at støtte
fattige børns udvikling over hele
verden.

1. IT udstyr til BØRNEfondens danske
kontor

121.471,57 kr.

2. IT udstyr til BØRNEfondens kontorer
i Afrika

6. Indkøb af farve-netværksprintere (A3
og A4) til BØRNEfondens nationale
kontorer

7. Indkøb af fjernsyn til mødelokale til
Børnefondens danske kontor

8. Indkøb af UPS anlæg
9. Indkøb af 5 smartphones til medarbej-

dere i det danske kontor
10. Indkøb af 4 stk. højtalere til mødefaci-

liteter
11. 10 WIFI access points til BØRNEfon-

dens nationale kontorer
12. Indkøb af nye skærme
13. Indkøb af Nas Box - network storage
14. Indkøb af nye tastaturer og kabler
15. Indkøb af 5 netværks switche til BØR-

NEfondens nationale kontorer
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17. Udvikling af explainer-video
18. Indkøb af nye headsets med microfon
21. Indkøb af licensstyringssystem
22. Sikkerhed - Konsulentassistance og

indkøb af nyt software
Børnenes Liv

Formål: At støtte humanitært og
socialt arbejde i ulande, herunder
specielt at formidle hjælp til fattige
og kriseramte børn og unge og kri-
seramte områder i ulandene.

1. Dokumentations-videokamera med
stativ og taske

1.740,52 kr.
2. PC᾽er med redigeringsprogram
3. Præsentations-projektor og transporta-

belt lærred
4. En telefon for at sikre bedre kommu-

nikation
Børneulykkesfonden

Formål: At yde støtte til undervis-
ning, information, uddannelse og/
eller forskning eller andre almen-
nyttige aktiviteter vedrørende bør-
neulykker i private hjem, på skoler,
i fritidsklubber og fritidsforeninger,
herunder idrætsforeninger, i trafik-
ken og andre steder, hvortil der er
adgang for offentligheden, eller på
andre steder, hvortil børn eller be-
stemte grupper af børn har adgang –
herunder med sigte på forebyggelse
af børneulykke og de fysiske og
psykiske følger heraf for børn i al-
deren 0 – 18 år.

1. Bamselancen

167.149,79 kr.

2. Til og fra kort
3. Tumletid i vand
4. Legeheltene
5. Sikkerhedsboksen
6. Hej skal vi lege 2017
7. Pas på Tandskaden
8. Glød og Flamme
9. Børnenes Sikkerhedsklub
10. Sikkerhed i Børnehøjde
11. Centimeter Maraton
12. Trafiklegepladsen
13. Refleksbadgeværksted
14. Sikker Hverdag
15. Hjemmeside Børneulykkesfonden

(teknisk udstyr)
16. Bamsehospital
17. Førstehjælp for Folkeskoler
18. Trafiksikkerhed i Øjenhøjde
19. HC And
20. Trafikklar
21. Børnepanel
22. Skolestartskampagne
23. Solkampagne
24. Pak bilen Sikkert
25. Gå kampagne
26. Hej skal vi tumle 2017
27. Førstehjælp i Børnehøjde
28. Hej skal vi cykle
29. Climb for Charity + Kids Walk
30. Sikker i Trafikken + anskaffelse af IT

udstyr
Børn Sulter

Formål: At yde akut hjælp til børn,
der er i overhængende fare for at dø

1. Færdiggørelse af selvhjælpscenter for
masaier i Losimingori 187.804,67 kr.2. Solcelleanlæg til selvhjælpscenter i
Losimingori

6



af sult. At yde langsigtet hjælp til
forældreløse og udstødte børn i pri-
mært Afrika, Asien og Sydamerika,
hvor situationen er alvorligst.

3. Inventar til selvhjælpscenter i Losi-
mingori

4. Opførelse af primaryskole for masai-
børn i Losimingori

5. Inventar til primaryskole i Losimingo-
ri

6. Opførelse af lærerbolig i Losimingori
7. Opførsel af lægeklinik i Losimingori
8. Opførelse af lægebolig til lægeklinik i

Losimingori
9. Køb og installering af toiletter i 42 bu-

maer (ca. 700 hytter) hos masaierne i
Losimingori

10. Køb og installering af 42 vandtanke
+materiel i 42 bumaer i Losimingori

11. 700 små solcelleapparater til hytter i
Losimingori

12. 700 myggenet til masaierne i masai-
landet

13. Opførelse af nye klasseværelser til ek-
sisterende skole i Tanga, Tanzania

14. Opførelse af køkken og toiletter iforb.
med Tanga skole

15. Lærerbolig til skole i Tanga
16. Afholdelse+materialer til seminar i

børns rettigheder/sundhed i Tanzania
17. Tøj til 138 børnehjemsbørn i Tanzania

og Nepal
18. Ferieoplevelser for 82 børnehjems-

børn i Nepal og Tanzania
19. Opførelse af jordskælvssikret børne-

hjem i Nepal
20. Inventar til børnehjem i Nepal
21. Tæpper og mad til ca. 100 gadebørn/

familier i Nepal
22. Spejlreflekskamera til BørnSulter-

kontor i DK
23. 3 pc-tablets og 2 laptops til BørnSul-

ters medarbejdere i Tanzania og Nepal
24. 1 pc-tablet til BørnSulter-kontor i DK
25. Tryk af Nyhedsblade og foldere
26. Fotolærreder og stander til præsenta-

tion af BørnSulter
27. Udarbejdelse af videopræsentation af

BørnSulter
28. Transport af nødhjælp i Tanzania og

Nepal
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29. Førstehjælpsudstyr til fire skoler og to
børnehjem i Tanzania og Nepal

Cafe Exit

Formål: Gennem et kirkeligt so-
cialt arbejde, at formidle mulighe-
der og give nyt håb til indsatte og
ex-indsatte for herigennem at hjæl-
pe dem til at tage ansvar for eget
liv, bryde tidligere mønstre og ind-
tage en meningsfuld plads i sam-
fundet.

1. Jubilæumsfolder med beretning

1.748,42 kr.

2. Fremstilling af informationsmateriale

CARE Danmark.

Formål: Fremme økonomisk ud-
vikling i og fremskaffe støtte til
ulande.

1. Støtte til SDG-kampagnen Fælles Mål

46.595,20 kr.

2. Støtte til teknisk opgradering af CA-
RE Danmarks website

3. Støtte til at producere et særnummer
af Magasinet CARE

4. Støtte til udstyr til CARE Danmarks
gade ambassadører

5. Støtte til online og webunivers for
medlemmer

Caritas Danmark

Formål: Hjælpeorganisation til-
knyttet Den katolske Kirke. At udø-
ve karitativ virksomhed i ind- og
udland.

1. Fornyelse af arbejdsstationer

7.001,55 kr.

2. Indkøb af ny intern servere
3. Indkøb af ergonomisk inventar

Cykler til Senegal

Formål: At samarbejde med den
afrikanske landbrugssorg. Colufifa.
At bane vej for bæredygtig fremtid i
verden samt gensidig kulturudveks-
ling.

1. Udbygning af faciliteter til kvinde-
gruppers grønsagsdyrkning i Senegal
– soldrevet pumpe, vandreservoir, drå-
bevandingssystem, transport 2.700,46 kr.

Danes Worldwide

Formål: At styrke forbindelsen
mellem danskere i ind- og udland.
At udbrede kendskabet i udlandet
til Danmark og danske værdier. At
varetage interesser i Danmark for
danskere i udlandet. At virke for
fremme af danske interesser i ud-
landet. At tilbyde undervisning i det
danske sprog.

1. Sikkerhedsudstyr

33.897,59 kr.

2. Digitalisering af medlemsblad
3. IT og indbo
4. PR- og marketingsmaterialer
5. Tablets til undervisning

Danish African Aid 1. Opførsel af hegn/mur ved skole i Ru-
temba, Dr. Congo 419.062,19 kr.
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Formål: At yde almennyttigt hu-
manitært hjælpearbejde. Herunder
afhjælpning af menneskelig nød og
lidelser.

2. Opførsel af bibliotek, IT-lokale og ad-
ministrationslokale

3. Vandbrønde til landsbyer i Dr. Congo
4. Plejehjem med sundhedsklinik i Dr.

Congo
5. Rent drikkevand til Sydsudan - vand-

brønde
6. Skole for analfabeter i Sydsudan
7. Medicin, vaccinationer og mad til

traumatiserede børn i Uvira-regionen,
Dr. Congo

8. Hjem for traumatiserede tidligere bør-
nesoldater i Uvira-regionen, Dr. Con-
go

9. Containerforsendelser til Uvira-regio-
nen, Dr. Congo

10. (Opførelse af) Hus for handicappede
til Uvira. Dr. Congo

11. Mosquito net (myggenet) til Uvira-re-
gionen, Dr. Congo

12. Tøj, mad, medicin og vaccinationer til
gadebørn i Baraka ved byen Fizi i Dr.
Congo

13. IT udstyr og symaskiner til kvindesko-
le i Uvira, Dr. Congo

14. Renovering af krigsskadet skole i Ba-
rakka, Dr. Congo

15. Soldaterhjem til Nyangezi, Dr. Congo
(for handicappede og krigsskadede)

16. Opførsel af skole for kvinder i Kalun-
du, Dr. Congo

17. Vandbrønd til et soldaterhjem i Buka-
vu i Dr. Congo

18. Skole i en flygtningelejr ved byen Fi-
zi, Dr. Congo

19. Vandbrønd til Sydsudan
20. Opførsel af skole i Sydsudan
21. Renovering af ældre plejehjem i Ny-

akabinga, Burundi
22. Vandbrønd til Ngozi, Burundi
23. Opførsel af aktivitetscenter i flygtnin-

gelejr, Katumba, Burundi
24. Renovering/ombygning af sundheds-

klinik i Nigeria
25. Medicin, mad, tøj og vaccinationer til

forældreløse børn
26. Vandbrønd til Mayukwayukwa , Zam-

bia
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Danmarks Marineforening

Formål: At styrke nationens inte-
resse for søværnet og søfarten, samt
at vedligeholde forbindelsen og
kammeratskabsfølelsen mellem per-
soner, der er eller har været tjenst-
gørende under Orlogsflaget, eller
har eller har haft ansættelse til søs.

1. Udskiftning af IT, herunder medlems-
database og økonomisystem

4.909,93 kr.

Danmarks Naturfredningsfor-
ening

Formål: At Danmark bliver et bæ-
redygtigt samfund med et smukt og
varieret landskab, en rig og mang-
foldig nature og et rent og sundt
miljø.

1. LED belysning

45.367,72 kr.

2. Afslibning af parketgulve
3. Mødebookingsystem
4. Lyddæmpning/lydisolering af kontor-

lokale
5. I-macs til medarbejdere 3 stk.
6. Informationsfoldere om 10 DN afde-

linger
7. I-pads til 15 medarbejdere
8. Nye miljømærkede reoler til kontorer-

ne
9. Løbere til lyddæmpning
10. Pc᾽er til medarbejdere 10 stk.

Dansk Angolansk Venskab

Formål: Fremme kontakt og forstå-
else mellem Danmarks og Angolas
befolkninger.

1. Landbrugsprojekt, Angola

4.909,93 kr.
2. Sundhedsprojekt

Dansk Balkan Mission

Formål: Humanitær indsats til for-
del for den lidende befolkning på
Balkan.

1. Medicin og medicinsk udstyr til ru-
mænske faciliteter.

162.027,56 kr.

2. Mad til hjemløse og fattige i Rumæni-
en.

3. Hjælpetransport af hospitalsudstyr,
skolematerialer samt anden hjælp.

4. Vandforsyning til romalandsbyer i
Rumænien

5. El-tilslutning til gadebelysning og fat-
tige hjem i romalandsbyer

Dansk Blindesamfund

Formål: At varetage blinde og
svagsynedes interesser for her igen-
nem at sikre ligestilling med andre
borgere i samfundet og mulighed
for selvbestemmelse over eget liv
og tilværelse.

1. Forbedret sikkerhed på den liberian-
ske blindeorganisations kontor og
blindeskole

5.744,61 kr.2. Etablering af computercenter på skole
for blinde i Liberia

Dansk Børnefond 1. Klasseværelser og inventar til Sotokoi
SDA prim. School,Gambia 136.885,69 kr.
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Formål: Yde bistand til børn og
unge i ulande bl.a. igennem fadder-
skab

2. IT. Tryk af infoblade, hjemmeside og
Facebook

3. IT til SDA SecondarySchool på Han-
sen Road, Ghana

4. Renovering og inventar til skolekøk-
ken på skole i Gambia

5. Renovering af mur omkring SDA
Educationel Centre i Gambia

6. Renovering af klasselokaler samt le-
geredskaber på SDA Educ. Cen-
tre ,Gambia

7. Renovering af klasselokaler på skole i
Tamale ,Ghana

8. Kontor og toilet/bad til skoler i Tama-
le, Ghana

9. Renovering af køkken ved skole i Ta-
male, Ghana

10. Pit Latriner til landsbyer i Sierra Leo-
ne

11. Bygning af mindre kontor,brønd og
toilet i Makeni, Sierra Leone

12. Renovering af børnehjem i Bangla-
desh

13. Renovering af køkken og cafeteria på
kostskole i Bangladesh

14. Klasselokaler og bibliotek til Gopal-
gong skole i Bangladesh

15. IT til 15 skoler i Bangladesh
16. Toiletter til landsbyer i Bangladesh
17. Renovering af toiletter og klassevæ-

relser omkring Kumasi, Ghana
18. Bibliotek, klasseværelser til 2 skoler i

Kumasi, Ghana
Dansk Cyklist Forbund

Formål: Skabe større færdselssik-
kerhed for cyklister mm.

1. Akustikforbedring i møderum

3.620,09 kr.
2. Udskiftning af arbejdstelefoner til

smartphones
3. Lufthejsesystem til værksted
4. Indkøb af hjertestarter

Dansk Folkehjælp

Formål: At arbejde for og yde støt-
te til de socialt dårligt stillede, psy-
kisk og fysisk handicappede og an-
dre svage grupper såvel nationalt
som internationalt

1. Afvikling af projekt "Grænseoverskri-
dende førstehjælp"

531.342,48 kr.

2. Anskaffelser til "Lokal økonomisk
rådgivning" til udsatte familier

3. Afvikling af ferieophold for udsatte
børn og unge

4. Fødselsdagshjælp til udsatte børn/
børnefamilier

5. Konfirmationshjælp til udsatte børne-
familier
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6. Anskaffelser til projekt "Madover-
skud"

7. Julehjælp til udsatte børnefamilier
9. Anskaffelse af udstyr til frivillige i

Dansk Folkehjælps katastrofeenhed
10. Afvikling af kampagne: "Første-

hjælpskaravanen "Førstehjælp gennem
100 år"

11. Redigering og genoptryk af første-
hjælpsbøger

12. Udskiftning af IPads og telefoner til
ansatte på organisationens hovedkon-
tor

13. Trykning og udgivelse af jubilæums-
skrift

14. Udvikling og anskaffelse af videoklip
om organisationens arbejde

15. Trykning, udgivelse og distribution af
særlig årsberetning 2017

16. Anskaffelser og etablering af elektro-
niske mødelokaler

17. Mindre vedligeholdelsesarbejder på
Dansk Folkehjælps hovedkontor

18. Udskiftning af gammelt EDB-udstyr
på organisationens hovedkontor

19. Anskaffelse af ROLL UPs til 50 loka-
lafdelinger

20. Udvikling af nyt informationsmateria-
le

Dansk Humanitær Udviklings-
Center

Formål: at iværksætte bæredygtig
udvikling og genopbygning vedrø-
rende miljø, sundhed og økonomi.
Samt understøtte udvikling i for-
hold til det menneskelige aspekt,
ytringsfrihed og demokratiske prin-
cipper for alle uanset race, etnicitet,
politiske eller religiøse forhold i et
fællesskabssamfund med ansvar og
forpligtigelse til hinanden.

1. Transport

3.643,17 kr.

2. Overlockmaskine
3. Mindre væve
4. Konfektions stativer
5. Forskelligt tilbehør til de andre ansøg-

te formål

Dansk Indisk Børnehjælp

Formål: At hjælpe børn og kvinder
i Indien.

1. Renovering af børnehjemmets hoved-
bygning

7.094,79 kr.2. Myggenet med trævinduer til hoved-
bygning

3. Økologisk havebesøg for børnehjems-
børn
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4. PC til kontoret
5. Roll up og bannere
6. Projektor til foreningens foredrag
7. Spejlreflekskamera m. linse til for-

eningen
8. 2 x 8000 bogmærker
9. Tryk af 400 stk. jubilæumsavis
10. Tekstpistol med nål m.m. til pris-

mærkning af tøj
11. Transportabelt anlæg m. mikrofon til

arrangementer
12. Køleskab til kontoret
13. Trådløs mus til computer

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Formål: At fremme international
handel, der respekterer menneske-
og arbejdstagerrettigheder og bidra-
ger til en bæredygtig udvikling i ud-
viklingslandene og de nye vækst-
økonomier ved at styrke medlem-
mernes indsats inden for Etisk Han-
del.

1. Oplysnings- og informationskampag-
ner om værdien af Etisk Handel med
DIEH

13.021,12 kr.

2. Erfaringsudveksling og dialog om eti-
ske udfordringer og dilemmaer med
eksperter og fagfolk på nationalt såvel
som internationalt plan – anskaffelse
af videokonferenceudstyr og it-udstyr

4. Udvikling af praktiske løsninger på
aktuelle problemstillinger samt udvik-
ling og afholdelse af træning i Etisk
Handel for medlemmer og deres med-
arbejdere - anskaffelse af videokonfe-
renceudstyr og it-udstyr

Dansk International Nødhjælp

Formål: At støtte døgninstitutioner,
hospitaler og erhvervsliv ud fra
princippet “hjælp til selvhjælp” i
3.verdens lande.

1. Transport af nødhjælp til Uzhgorod,
Ukraine

981,99 kr.

Dansk Møllerforening

Formål: at værne om møllerfaget,
dets historie og bygningsmæssige
minder, gennem deltagelse i den of-
fentlige debat og gennem formid-
ling af viden om møllerfaget og
dets historie forsøges skabt bred
folkelig forståelse og interesse for
dette arbejde.

1. Dansk Mølledag 2017 - informations-
materialer

3.289,65 kr.

Dansk Ornitologisk Forening

Formål: Foreningen har som for-
mål at fremme kendskabet til og in-

1. Udvikling af en ny designmanual

12.274,82 kr.2. Nyt møderum til foreningens frivillige
- inventar
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teressen for vilde fugle og naturbe-
skyttelse.
Dansk Rumænsk Venskabsfor-
ening

Formål: At bistå med folkeoplys-
ning og humanitær hjælp i Rumæ-
nien, herunder, at bistå den rumæn-
ske folkeoplysningsforening med
dennes virksomhed af folkeoplys-
ningsmæssig art samt den øvrige
aktiviteter til fremme af kulturel, et-
nisk, demokratisk og social forstå-
else mellem mennesker og mellem
nationer.

1. Indkøb af vintertøj, fodtøj og støvler

30.294,24 kr.

2. Indkøb af sengelinned og boksmadras-
ser

3. Renovering og udskiftning af døre og
vinduer + isoleringsmaterialer

4. Tilskud til indkøb af varmepumpere
5. Tilskud til vaskemaskiner, tørretumb-

ler og køkkenudstyr
6. Skolerekvisitter
7. IT-udstyr + fjernsyn
8. Udskiftning af inventar
9. Etablering af legeplads
10. Renovering af badeværelser
11. Skolerejse
12. Transporttilskud (nødhjælpstransport)

Dansk Røde Kors

Formål: Forhindre og lindre men-
neskelig lidelse, hvor end den fin-
des, beskytte liv mv.

1. Førstehjælpsudstyr til lokalt frivilligt
førstehjælp- og samariteterarbejder

250.595,75 kr.

2. Informationsmaterialer om første-
hjælp, udbred kendskab til første-
hjælp, samt forbedre indsatsen for at
agere hensigtsmæssigt ved ulykker og
tilskadekomster

3. Oprettelse af Pop Up klinikker ved
akutte og/eller særlige lejligheder

Dansk Vegetarforening

Formål: At fremme udbredelsen af
vegetarisk levevis via øget interesse
for frugt og grønt samt oplysning
om ernæringens betydning for hel-
bredet mv.

1. Opsætning og tryk af medlemsblad

461.852,19 kr.

2. Genoptryk af restaurantguider på en-
gelsk

3. Projekt for fattige børn på indisk bør-
nehjem

4. Fire nye lokaler til vegetarisk skole i
Indien

5. To computerlokaler og computere til
vegetarisk skole i Indien

6. Sunde vegetariske måltider til 1.000
indiske børn

7. Læringsmaterialer og IT-udstyr til
skoleprojekt

8. Kontor-udstyr - IT, kontormaskiner og
kontormøbler

9. Diverse software, plugins og compu-
terprogrammer

10. Udstyr og materialer til festival
11. IT-udstyr til aktiviteter
12. Sundhedspjece
13. Genoptryk af pjece om sult og fattig-

dom
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14. Pjece om dyreetik og vegetarisk mad
15. Genoptryk af pjece om vegetarisk er-

næring for gravide og børn
16. Genoptryk af intropjece
17. Pjece om kød og bæredygtighed
18. Pjecer med vegetariske opskrifter
19. Pjecer til dagligvarebutikker
20. Informationspjece om vores arbejde
21. Historisk bog om vegetarisk levevis

gennem tiden
22. Kantineprojekt
23. Ny vegetarisk kogebog
24. Genudgivelse af populær nordisk ko-

gebog
25. Vegansk kogebog
26. Vegansk dessert- og bagebog
27. Veganske lærings-spil
28. Plakater samt postkort med opskrifter

og anden oplysning
29. Bannere og kampagneudstyr
30. Kampagnematerialer

Danske Hospitalsklovne, Forenin-
gen

Formål: At sprede glæde blandt sy-
ge og udsatte børn.

1. Informationsmateriale

292.268,26 kr.

2. Indbo og møbler
3. IT udstyr
4. Materialer
5. Projekter – anskaffelser til kontor, bi-

bliotek og mobil scene, samt indret-
ning af kontor

Danske Soldaterforeningers
Landsråd

Formål: At varetage og formidle
samarbejde mellem danske solda-
terforeninger.

1. Trykning af foreningsblade

120.293,19 kr.

2. Udskiftning af IT-udstyr

Dansk-Russisk Forening

Formål: Kulturel og folkeoplysen-
de virksomhed mellem DK og Rus-
land.

1. It-udstyr, 3 digitalkameraer

4.566,23 kr.

2. It-udstyr, stærk bærbar PC
3. It-udstyr, 3 bærbare PC᾽er
4. Kontormaskineri, 3 farve-laserprintere
5. Informationsmateriale, forenings-

brochure
6. Konferenceudstyr, digital projektor

Dansk-Ugandisk Venskabsfor-
ening

Formål: For at bygge bro mellem
befolkningen i Uganda og Danmark
ved at fremme interkulturel forstå-

1. Støtte til Lango Development Initiati-
ve:

IT- og kommunikationsudstyr

Brøndboring

6.235,61 kr.
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else og interkulturelt samarbejde
mellem nationerne.

Trykning af informationsmateriale

Undervisning

DanWatch

Formål: At sætte fokus på danske
virksomheders handel med og brug
af arbejdskraft og naturressourcer I
udlandet.

1. Sikkerhedsudstyr

7.610,14 kr.

2. Kontor-, IT- og AV-udstyr
3. Materialer

Den Danske Hjælpefond, Lands-
foreningen

Formål: Yde bistand til mennesker,
der pga. krig, katastrofer mv. er i
nød.

1. Dental Camp

24.391,78 kr.

2. Spisesal, SDA School Machilipatnam
3. Belysning, SDA English School Alte,

Hathkanangale
4. Skoleborde til ny bygning, Avanigad-

da School
5. Vandtak til Nuzvid School

Den Humanitære Forening Re-
mets Venner

Formål: At yde humanitær hjælp
og støtte til socialt dårligt stillede
personer fra institutioner og famili-
er med hvem foreningen har kon-
takt i Rumænien.

1. Ferieophold for socialt dårligt stillede
børn

11.538,33 kr.

2. Nødhjælpstransport
3. IT-udstyr
4. Indkøb af byggematerialer
5. Inventar
6. Etablering af vandforsyning og sanitet

mv.
Den Nordiske Lejrskoles venner i
minde om amtmand Kay Ulrich

Formål: At drive lejrskole for nor-
diske børn og unge. Skal fremme
nordisk fællesskabsfølelse dels ved
at skabe kontakt mellem elever og
lærere fra de nordiske lande, dels
ved gennem lejrskoler og stævner at
gøre dem fortrolige med dansk na-
tur, historie, samfundsforhold og
kultur.

1. Ny gulvbelægning

3.927,94 kr.

Den Selvejende Institution
NOAH

Formål: At forbedre det levende
miljø ved aktivt at bekæmpe miljø-
ødelæggelsen og dens årsager og
anvise alternativer, samt støtte be-
slægtede aktiviteter, der opfylder
NOAHs formål.

1. Udvikling af administrationssystem

288.243,35 kr.

2. Servere
3. Værktøj
4. Videokommunikationsudstyr
5. Konvolutter, papir, plakatrør, pakkeæ-

sker og påtryk af logo
6. Produktion af informationsmaterialer
7. Produktion af kostumer
8. Renovering af kopirum
9. Istandsættelse af lager
10. Gavlmaleri
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11. Bannere, faner og skilte
12. Udvikling af hjemmeside
13. Renovering af sekretariatets primære

arbejdsrum
14. Indstik til aviser - kampagne
15. Indstik til aviser - produktion
16. Renovering af køkken
17. Udvikling og anskaffelse af videoklip

om organisationens arbejde
18. Udstyr til video- og fotoproduktion
19. Indkøb af IT-udstyr
20. Hjælpemidler til folk, der har haft

hjernerystelse eller stress
21. Indkøb af inventar
22. Istandsættelse af toilet
23. Printere (inkl. kopimaskine)
24. Udvikling af bibliotek og elektronisk

lånesystem
Det Europæiske Hus

Formål: At virke for integration for
de dårligst stillede grupper i deres
respektive samfund.

1. IT udstyr til DEH

15.073,28 kr.

2. Kursusmateriale til politiet om unge –
set fra de unge på kanten

3. Skt. Hans aften event med unge fra
Nørrebro til Sydsjælland

4. Indsamling og transport af udstyr til
workshops i Kirgisistan

5. Ukrainske børn med handicap og de-
res forældre på ferielejr

Det Økologiske Råd

Formål: At belyse og fremme mu-
lighederne for en økologisk bære-
dygtig udvikling med social retfær-
dighed og menneskelig trivsel på
nationalt og globalt plan.

1. Markiser vinduer

9.930,33 kr.

2. Renovering af gamle lysstofarmaturer
til LED-belysning

3. Videoudstyr til projekter og kampag-
nebrug

4. IT udstyr – bærbare computere, screen
og skærme

5. Ergonomiske kontorelementer
6. Genoptryk af hæfter med svanemærk-

ning og FSC
DFUNK

Formål: At udleve en vision om et
samfund hvor unge, der kommer til
Danmark som flygtninge har et
trygt og værdigt ungdomsliv med
mulighed for at udvikle sig i fælles-
skab med andre unge, samt et sam-
fund hvor unge samarbejder om at
skabe bedre forhold for flygtninge.

1. Glasvægge inkl. opsætning

16.300,95 kr.

2. 3 mødeborde og 30 stole
3. Ergonomiske kontorstole + borde til

medarbejdere
4. Malerarbejde inkl. svanemærkede ma-

terialer
5. Bærebare computere til medarbejdere
7. Indretning af møderum
8. Støjdæmpende skillevægge
9. Tryg af informationsmateriale om

DFUNK
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10. Lamper
Dialogos

Formål: At bistå befolkningsgrup-
per u-landende på deres selvvalgte
vej væk fra fattigdom. At arbejde
for demokrati og en retfærdig res-
sourcefordeling. At inddrage og ak-
tivere de store ressourcer, der findes
i Danmarks tætte net af foreninger,
institutioner og virksomheder.

1. Kontorartikler + IT-udstyr

738,94 kr.

2. Radiospot sundhedsprojekt Bolivia
3. Tryk af medlemsblad Dialogos

DIB – Dansk International Bo-
sætningsservice

Formål: Fremme en bæredygtig og
integreret bosætning blandt fattige i
ulande.

1. Fotoudstilling

10.006,43 kr.

2. Genopbygning i Nepal
3. Informationsmateriale
4. Elektronik

Dienesmindes Venner, Forenin-
gen

Formål: At yde praktisk og økono-
misk støtte til humanitært arbejde
for dårligt stillede børn fortrinsvis
fra Øst- og Centraleuropa. At yde
praktisk og økonomisk støtte til ud-
dannelsesophold i Danmark for un-
ge fra Øst- og Centraleuropa. For-
eningen kan erhverve og udlåne
løsøregenstande, herunder trans-
portmidler, til opfyldelse af formå-
let.

1. Transport af humanitær hjælp til lande
i Østeuropa

2.945,96 kr.

Disuzo Marondera Roskilde

Formål: At indsamle midler i Dan-
mark til støtte for forældreløse børn
i Zimbabwe.

1. Generel informations materiale om
Disuzomarondera

94.687,92 kr.

2. Health Clinique Masikana
3. Workshop om erfaringer og standar-

der
4. Erhvervelse af 18 solceller til børne-

hjem
5. Ti 1000 l vandtank ved skoler i

SVOSVE
6. Printning af hygiejne folder
7. Skoleværelse for børn med handicap

Donation Danmark – Rumænien

Formål: Forening bestående af læ-
ger, sygeplejersker mv. som ønsker
at hjælpe aktivt i Rumænien.

1. Transportstøtte til nødhjælp

5.400,92 kr.
2. Hjælp til sigøjnerbørn - materialer
3. Materiale til fanger
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Dyrenes Alliance

Formål: At påvirke samfundet til at
anerkende dyr som værende leven-
de, følende individer, som har krav
på rettigheder.

1. Trykning af vegetarisk kogebog med
billige og nemme opskrifter

48.362,77 kr.

2. Trykning af introduktionshæfte til fri-
villige

3. Trykning af foldere om ernæring for
unge vegetarer

4. Trykning af folder om kyllinger
5. Trykning af folder om grise
6. Trykning af bog om dyrs rettigheder
7. Udstyr til videoproduktion
8. Bro mellem sms-system og medlems-

base
9. Ny teknologi til foreningens hjemme-

sider
10. Materialer til forskønnelse af forenin-

gens hovedkontor
11. Trykning af bannere om dyrevelfærd
12. Rekvisitter såsom kostumer mm.
13. Udstyr til filmfremvisning
15. Materialer til kontoret, møbler mm.

Dyreværnet – Foreningen til
værn for værgeløse dyr

Formål: At virke for dyrenes vel,
både lokalt og på landsplan, samt
vinde og udbrede forståelse for dy-
rebeskyttelse, modvirke al dyrpla-
geri.

1. Hjertestartere

7.807,27 kr.

2. Nyt mobilt telefonsystem til vores dy-
readoptionskontor

3. Nye pc᾽ere til medarbejderne på dyre-
adoptionskontoret

4. Indretning af venteværelse til dyrekli-
nik og adoptionskontor

Dyreværnsforeningen Kattens
Værn

Formål: At arbejde for, at katte, der
ikke skal anvendes til avl, neutrali-
seres ved kastration/sterilisation og
at arbejde for, at katte øretatoveres.

1. Dyreværnsarbejde - hjemmeside

9.819,85 kr.

Enable

Formål: At yde bistand til børn,
navnlig fattige og forældreløse
børn.

1. Trommer og Keyboard

25.816,39 kr.
2. Septiktanke
3. Vedligeholdelse af bygninger
4. Støttevæg mod jordskred
5. Mur omkring børnelandsbyen

Erhvervshæmmede fra Friheds-
kampen (Jysk afd.)

Formål: Mennesker som kom til
skade under besættelsestiden og
derfor fik nedsat erhvervsevne.

1. Tur til Tyskland og Holland. Besøge
KZ lejr Esterwegen Westerbrok og
Vught og Anne Franks hus

22.831,16 kr.2. Forårstur til Blåvand, besøge Tirpitz-
stilingen

3. 4.-5. maj højtideligheder, Fredericia,
Staldgården Kolding, Skamlingsban-
ken, blomster og kranse
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Erhvervshæmmede fra Friheds-
kampen (Sjællands afd., Roskil-
de)

Formål: Mennesker som kom til
skade under besættelsestiden og
derfor fik nedsat erhvervsevne.

1. Busser til Mindelunden 4. maj 2018

25.286,12 kr.

2. Auschwitzdag d. 27. januar 2018
3. Tur til Tyskland i 2017
4. Tur til Danmark/Tyskland i 2018
5. Digitalisering af tidsskriftet Mod-

standskampen 1940-45
6. Tur på Sjælland efteråret 2017
7. Mindetur til Rorupstenen 9.august

2017
8. Bærbar PC og bærbar projektor
9 Blomster, kranse og bånd til mærke-

dagene i 2017/2018
10. Generalforsamling 2017 og Grund-

lovsfest 2018
EuroMed Rights

Formål: At støtte og promovere
universelle menneskerettigheder, at
støtte arbejdet i udvikling af demo-
kratiske institutioner og eksisteren-
de og startende ikke-statslige insti-
tutioner til at styrke kapaciteten af
civile samfund.

1. Tryk af kampagnemateriale

61.948,54 kr.

2. Tryk af kommunikationsmateriale
3. Udstyr til produktion af visuel kom-

munikation og online redigering
4. IT-udstyr
5. Kommunikationsanlæg og mobiltele-

foni
6. Inventar til kontorer

Fair Trade Mærket Danmark

Formål: Fremme af eksistenssi-
krende og miljøvenlig handel med
ugunstigt stillede producenter samt
den hermed forbundne oplysnings-
virksomhed; At virke til udbredel-
sen af bæredygtig handel og af fon-
dens mærke til brug for produkter,
der opfylder minimumsbetingelser i
social og økologisk henseende.

1. Anskaffelse af materialer

2.787,56 kr.

2. Anskaffelse af bærbare computere

FANT – Football for New Tomor-
row

Formål: At skabe udvikling kultur-
elt, økonomisk og socialt gennem
oprettelse af idrætsforeninger i Sier-
ra Leone

1. Lektiehjælp – lokaler, materialer,
vand/frugt

24.750,94 kr.

2. Restaurering af fodboldbane efter
regntid

3. Inventar til kontor i Sierra Leone
4. It indkøb til kontor i Sierra Leone
5. It indkøb til kontor i Danmark
6. Førstehjælpsudstyr samt vejlednings-

kurser til hver af de 10 idrætsforenin-
ger

7. Ombygning af container til toilet og
omklædningsrum

8. Tilbygning af Fant-stadion
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9. Anskaffelse af Roll-up til Fant i Dan-
mark og kontorskilt til Fant i Sierra
Leone

Folkebevægelsen mod Nazisme

Formål: At medvirke til at afsløre
og bekæmpe alle former for nazis-
me og dens racistiske grundlag

1. Trykning af medlemsbladet Håndslag

12.864,01 kr.

2. Genoptryk af "Sejrrigt Oprør" af Fre-
de Klitgård

3. Tryk af personlige beretninger fra fri-
hedskampen

4. Genoptryk af temanumre af Håndslag
5. IT udstyr Farveprinter
6. IT udstyr til foredragsbrug
7. Udvikling af hjemmeside
8. Studietur Oradour-sur-Glane samt

Normandiet
9. Studietur til KZ-lejre

Folkevirke

Formål: At bringe nyt initiativ til
oplysningsarbejdet. At fremme en
aktiv dialog og derved give delta-
gerne et bedre fundament for at del-
tage engageret i den demokratiske
proces.

1. Printer/kopimaskine

4.001,59 kr.

2. Tonere og tromler til nuværende prin-
ter

3. Temanummer af kulturtidsskrift "Fol-
kevirke" om aktuelt tema

4. To nye pc᾽ere + officepakke
5. Præsentations- og informationsfolder

Fonden Danske Veteranhjem

Formål: At yde støtte og hjælp til
veteraner og pårørende samt at væ-
re et fristed for alle veteraner og på-
rørende.

1. Aktiviteter for krigsveteraner og pårø-
rende

98.198,52 kr.2. Mindre istandsættelser og mindre om-
bygningsarbejde

Fonden for Træer og Miljø

Formål: Gennem oplysning, forsk-
ning eller på anden måde at støtte
bestræbelser for, inden for landets
grænser, at bevare eller ny skabe
træplantninger, enkelttræer og bus-
ke, der er værdifulde miljømæssigt
eller i botanisk, kulturhistorisk eller
æstetisk henseende.

1. Udskiftning af 3 træbroer over vand-
løb i Gerlevparken

23.714,94 kr.

2. Diverse informationsmateriale
3. Bord/bænkesæt, bænke og pavilloner
4. Toiletbygning med handicaptoilet

Foreningen Aktion Børnehjælps
Venner

Formål: Praktisk og økonomisk at
støtte Foreningen Aktion Børne-
hjælps arbejde for at forbedre for-
holdene for børn og unge i udvik-
lingslande – uddannelsesmæssigt,
sundhedsmæssigt, socialt og på an-

1. Læring og sundhed på Idealskolen i
Baliapal

329.210,54 kr.

3. Ungdomsuddannelse og erhvervsfag-
lig støtte i Gingee

4. Visdomsskolen i Andhra Pradesh
5. Rent drikkevand til 13 landsbyer øst

for Baliapal
6. Rent drikkevand til 13 landsbyer vest

for Baliapal
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den vis, samt at udbrede kendskab
til omtalte børn og unges livsvilkår
og relaterede forhold – inklusive
børn og unges rettigheder.

7. Kvinders ret til sundhed og uddannel-
se

8. Solpaneler til landdistrikterne i Gin-
gee Taluk

10. Videreudvikling af børnehjems køk-
kenhave og landbrug

12. Lokaler til Drømmeskolen
13. Organisering og kapacitetsopbygning

af småbønder i Balasore
16. Erhvervsfaglig træning og produktion

for kvinder i Balasore
18. Lokaler til Visdomsskolen i Andhra

Pradesh
19. Brønde til 25 fattige landsbyer nær

Payapalli
20. Brønde til stammelandsbyer nær Do-

rakottala
Foreningen Assist

Formål: En nonprofit og upolitisk
hjælpeorganisation, som yder akut
hjælp og langsigtet udviklingsbi-
stand til fattige, marginaliserede og
svage.

1. Kontorinventar til landbrugs- og
iværksætterskole i Mozambique

3.094,43 kr.

Foreningen til Støtte for Rumæ-
nien

Formål: Foreningens formål er at
yde en frivillig humanitær indsats
for det fattige Rumænien - specielt i
området Dubova/Orsova.

1. Transport af nødhjælp til Rumænien

16.448,25 kr.

2. Nødhjælpspakker til påske og jul
3. Starthjælp til studerende
4. Trykning af foldere og informationer

Foreningen VIAid – Cafe Retro

Formål: At fremme næstekærlig-
hed, eksistentiel refleksion og krea-
tivitet. At igangsætte, udvikle og
drive innovative projekter, er non-
profit og/eller udfører humanitært
eller socialt arbejde og/eller tilbyder
folkeoplysende aktiviteter.

1. Udstyr til IT- og medieundervisning i
Sierra Leone

28.607,68 kr.

2. Indretning af non-profit café i Kigali

Forældreforeningen Vi har mistet
et barn

Formål: At samle og støtte foræl-
dre som har mistet et barn ved
dødsfald, samt at udøve oplysende
virksomhed indenfor foreningen og
til offentligheden.

1. Tryk og udsendelse af medlemsbladet
Isblomsten af 4 gange/år samt tryk-
ning af informationsmateriale

3.805,19 kr.2. En printer til webredaktøren som også
er bestyrelsesmedlem

3. 4 bærbare pc᾽ere til bestyrelsens med-
lemmer
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Fregatten Jylland

Formål: At bevare og vedligeholde
Fregatten Jylland, drive Fregatten
Jyllands museum og derigennem
sikre kommende generationers mu-
lighed for at forstå, hvorledes livet
var om bord i de store træskibes tid.

1. Informationsfolder

124.466,63 kr.

2. Medlemsblad
3. Guide
4. Visuel fremvisning af konstruktions-

tegninger
5. It-udstyr, grafisk arbejde
6. It-udstyr, 3D optegning
7. Kontormøbler, administration
8. Inventar, bibliotek
9. Hjemmeside, opgradering og oversæt-

telse
10. Butiksindretning
12. Låsesystem
13. Skoletjeneste, opgavehæfter
14. Restaurering, antikt bord
15. Restaurering, port
16. Overvågningssystem
17. Formidlingsprojekt, "fra lastrum til

mavesæk"
18. Energioptimering, pumper
19. Energioptimering, LED
20. Udvikling af APP

Fællesforeningen Inuit

Formål: (består af grønlandske lo-
kalforeninger i Danmark) At støtte
medlemsforeninger til større selv-
stændighed og at styrke samarbej-
det. At anspore medlemmerne til at
bevare de grønlandske traditioner
ved hjælp af sammenkomster og fo-
redrag. At bevare det grønlandske
sprog. At bevare grønlandske tradi-
tioner.

2. Udarbejdelse af informationsmateriale

1.227,48 kr.

Ghana Venskabsgrupperne i
Danmark

Formål: Foreningens formål er at
udvikle venskab og samarbejde
mellem venskabsgrupper i Dan-
mark og Nordghana, samt gennem
selvhjælpsprojekter, udveksling og
andet samarbejde at medvirke til
højnelse af levestandarden for be-
folkningen i Nordghana.

1. Tilskud til indtægtsskabende projekt
for udsatte kvindegrupper i Nordgha-
na

14.140,59 kr.

2. Skolegang for marginaliserede børn i
Nordghana

3. Tryksager
4. IT udstyr

Global Care Danmark 1. AIDS familiehjælp, Uganda
70.359,24 kr.2. Kommunikationscenter, Uganda

3. AIDS husprojekt, Uganda
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Formål: At hjælpe nødlidende børn
over hele verden, uafhængigt af re-
ligiøse, politiske og etniske forhold,
der uden hjælp udefra vil mangle de
mest basale livsfornødenheder til en
sund opvækst, udvikling og uddan-
nelse. Derved ønsker fonden at
fremme den mellemfolkelige forstå-
else.

4. Vandrensningsanlæg, Uganda
5. Vandpumpe, Uganda
6. Center for AIDS information, Uganda
7. Uddannelsesprojekt, Uganda
8. Børnehjem, Bangladesh
9. Madprojekt, Bangladesh
10. Madprojekt, Indien
11. Indkomstskabende projekter, Uganda
12. Informationsmateriale, Danmark
13. Udstyr til messe og foredrag, Dan-

mark
Help Your Next

Formål: At yde almennyttigt hu-
manitært hjælpearbejde i ind- og
udland. Herunder afhjælpning af
menneskelig nød og lidelse. At støt-
te og hjælpe udlændinge i Danmark
til bedre integration og demokrati-
forståelse.

1. Sportsplads og omklædningsrum, Dr.
Congo

341.976,35 kr.

2. Mad, medicin og vaccinationer til for-
ældreløse børn i Uvira-området i Dr.
Congo

3. Mad og medicin til forældreløse børn i
Malawi

4. Container-transport af humanitært ud-
styr til Malawi

5. Nødhjælp til fordrevne i Libanon
6. Hjælp til fordrevne og flygtninge i det

nordlige Irak
8. Symaskiner og IT-Udstyr, Dr. Congo
9. It-hus, Dr. Congo
10. Bolig for ældre i Dr. Congo
11. Medicin og mad til "slumbørn" i Indi-

en
12. Medicin, vaccinationer, mad og tøj til

Indien
13. Rent drikkevand til Indien
14. Teknisk udstyr til sygeplejeskole og

teknisk skole i Indien
15. Transport af humanitært udstyr til Dr.

Congo
16. Malaria/myggenet til Dr. Congo
17. Vandbrønde til Dr. Congo
18. Majsmølle med tilbehør og silo til

Uganda
19. Vand/vindmøller til Uganda
20. Rugemaskine til skole og børnehjem i

Dr. Congo
21. Måleudstyr- og medicin for diabetike-

re i Dr. Congo
Himmerlands Humanitære Fore-
ning (tidl. Nøragers Humanitæ-
re…)

1. Sommerlejr i Himmerland for russiske
børnehjemsbørn 48.117,28 kr.

2. Tandlægeprojekt
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Formål: At fremskaffe hjælpemid-
ler til at hjælpe dårligt stillede børn
og unge, dels ved at afholde som-
merlejr, dels ved at forbedre deres
levevilkår og uddannelsesmulighe-
der i deres lokalområde.

3. Etablering og fornyelse af opholdsrum
samt sanserum til børnene

4. Renovering af trappeopgange til bør-
nenes soverum

5. Indkøb af undervisningsmaterialer og
-udstyr samt opdatering af lokaler

6. Renovering af rytmik lokalet
7. Renovering af toiletter og vaskerum
8. Renovering af bruserum
9. Indkøb af fodtøj, herunder vinterstøv-

ler
10. Indkøb af skoleuniformer, herunder

arbejdstøj til sløjd
11. Indkøb af vintertøj
12. Renovering af eksisterende legeplads

foran skolebygningen
13. Etablering af en ny legeplads
14. Indkøb af langrendsski, skistave og

skistøvler, kælke og skøjter
Hjælp Sarajevos Børn

Formål: at yde og formidle huma-
nitær hjælp til krigsramte, specielt
børn, i Bosnien/Hercegovina og de
tilstødende områder.

1. Udgifter til medicin og vacciner til ud-
satte børn

17.184,74 kr.

2. Næringsrig kost til udsatte børn
3. Indkøb af hjælpemidler og fornøden-

heder til børn og voksne med særlige
behov

4. Istandsættelse af børnehjem i Mostar.
Nye døre og vinduer

5. Bygge en legeplads til børnehjemsbør-
nene i Mostar

Hjælp til Litauens Børn, Forenin-
gen

Formål: Humanitær støtte for bør-
nehjem, plejehjem og sygehuse i
Litauen.

1. Beklædning og fodtøj

98.689,51 kr.

2. Sengelinned og håndklæder
3. Transport

Horsens Y’s Men’s Hjælpefond

Formål: At indsamle midler til
støtte for børn og unge i Armenien
og Georgien. At yde støtte til kriste-
ligt og humanitære opgaver lokalt,
regionalt og internationalt. At arbej-
de for et kristent socialt arbejde. At
være en lokal forankring for projek-
ter som formidler støtte til lokale
samfund.

1. Renovering af beboelse (hos NGO)
Armenien

22.487,46 kr.

2. Renovering af skole + kostskole, Ge-
orgien

3. Sommer camp, Georgien

Horserød Stutthof Foreningen 1. Udgivelse af bog om danske Stutthof-
fanger 4.124,34 kr.
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Formål: At højtideligholde d. 22.
juni, at fortsætte og styrke arbejdet
mod fascisme og fremmedhad, at
opbygge en historisk dokumentati-
onscentral og sikre bevaring samt
tilgængelighed af personlige arkiva-
lier. Derudover at sikre bevaring og
udbygning af institutioner som be-
lyser modstandsbevægelsen og for-
holdene under besættelsen, at værne
om mindet om de der mistede livet i
kampen for Danmarks frihed, og at
støtte syge kammerater og enker
over for myndighederne.

2. Tilskud til Horserødlejrens 100 års ju-
bilæum

3. Tilskud til bustur til Horserød
22/6-2017

4. Tilskud til tur til tyske nazi-mindes-
mærker for medlemmer

5. Udstilling om de tysk besatte lande
1939-45

6. Udvikling og vedligehold af hjemme-
side

7. Annoncering i forbindelse med arran-
gementer

Hospice Forum Danmark

Formål: At udbrede kendskabet til
hospice-tanken og på at forbedre
vilkårene i Danmark for uhelbrede-
ligt syge og døende mennesker
samt deres pårørende.

1. It udstyr

4.664,43 kr.

2. Trykning af materialer til ”Hospice i
børnehøjde”

3. Anskaffelser til kontor

Human Practice Foundation

Formål: At drive virksomhed ved
etablering, finansiering og drift af
humanitære projekter, vækstprojek-
ter og samfundsprojekter der hjæl-
per nødlidende eller fattige menne-
sker i verden samt enhver dermed i
forbindelse stående virksomhed.

1. Forbedring af fysiske rammer på Me-
waraja Lower Secondary School i Ne-
pal

20.047,23 kr.

Humanity in Action-Denmark

Formål: At bidrage til viden om
folkemord og racisme og at arbejde
for demokrati, menneskerettighe-
der, beskyttelse af mindretal i tole-
rance og interkulturel dialog.

1. Anskaffelse af IT-udstyr til sekretaria-
tet

1.581,29 kr.
2. Udvikling og opdatering af hjemmesi-

den til projektet “Mod det inkluderen-
de samfund”

3. Informations- og kampagnematerialer
til Vinterakademiet

Indien Gruppen Fyn

Formål: Bæredygtig forbedring af
levevilkår i den tredje verden, spe-
cielt Indien.

1. At øge indtægten for ca. 100 fattige
landmænd gennem øget udbytte fra
deres landbrug – anskaffelser og faci-
liteter

18.412,22 kr.
2. At øge indtægt og næringsforsyning

blandt ca. 1000 fattige familier ved at
øge deres kapacitet og viden indenfor
husdyrhold – undervisnings- og infor-
mationsmaterialer.

3. At give ca. 120 unge ”drop outs ” en
meget basal introduktion til en hånd-
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værksuddannelse – anskaffelser, in-
ventar, lokaler

4. At forbedre undervisningen for skole-
børnene i Sunderbans, Vetsbengalen,
Indien – materialeindkøb

Ingeniører uden Grænser

Formål: At yde assistance til livs-
bevarende nødhjælp og medvirker
til at skabe grundlaget for et vær-
digt liv for katastroferamte ofre og
støtte en målrettet udvikling gen-
nem udviklingsprojekter og kapaci-
tetsopbygning i fattige lokalsam-
fund.

1. Informations- og oplysningsmateriale

58.813,55 kr.

2. Mindre ulandsprojekt i Sierra Leone:
Forbedret leveforhold for landets fat-
tigste via sikring af adgang til rent
vand - etablering af vandforsyning (2
landsbysamfund) (periode 12 måne-
der)

3. Mindre ulandsprojekt i Sierra Leone:
Forbedret sundhedsservice til mødre /
spædbørn via sikring af energi til
landklinikker (4 landsbysamfund peri-
ode 6 måneder)

4. Mindre ulandsprojekt i Sierra Leone
landsby projekt omkring indkomstge-
nerering for fattige via soldrevet mo-
bilopladning (11 landsbyer -periode
12 måneder)

International Aid Services

Formål: At yde katastrofehjælp til
tredjelande.

Foreningen er bl.a. Den Danske
Pinsebevægelses katastrofe- og ud-
viklingshjælp til tredjelande.

1. Hjælpemidler til handikappede og
psykisk syge børn i Kenya, Tanzania,
Sudan og Sydsudan

3.682,44 kr.2. Indkøb af nyt IT-udstyr

International Kontakt

Formål: At arbejde for en styrkelse
af international undervisning og op-
lysning på alle niveauer. At samar-
bejde med partnere i udviklingslan-
de for at støtte projekter der sigter
mod at forbedre levevilkårene i lo-
kalsamfundet. At medvirke til inter-
national forståelse og solidaritet og
indsigt i globale og nationale sam-
fundsmæssige sammenhænge.

1. Støtte til internetbaseret udviklings-
projekt i Burkina Faso og Mali – an-
skaffelser af maskiner og materiale,
samt kommunikations- og it-udstyr og
trykning af folder

1.743,02 kr.

International Rehabilitation
Council for Torture Victims

Formål: At arbejde for en verden
uden tortur. At sikre at torturofre
har adgang til de rette rehabilite-

1. Møbler til IRCT sekretariat

96.102,38 kr.

2. Hardware til IRCT sekretariat
3. Hardware accessories til IRCT sekre-

tariat
4. Software til IRCT sekretariat
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ringsservices og at torturofre har
fuld adgang til retssystemet

5. IRCT årsrapport
6. 26 June rapport
7. Genoptryk af Istanbul protokollen
8. Genoptryk af manualer til torturdoku-

mentation
9. Genoptryk af IRCT guide til EU᾽s ud-

lændingepolitik
10. Torture Journal

Julemærkefonden

Formål: Fondens formål er hvert år
at udgive et dansk Julemærke for
derigennem at fremskaffe midler til
anvendelse til sygdomsbekæmpelse
og/eller sygdomsforebyggelse for
børn, der trænger til hjælp.

1. Informationsmateriale til skoler

30.360,18 kr.

2. Genoptryk af informationsfolder til
uddeling hos læger og sundhedsplejer-
sker

3. Materialer til frivillige
4. Digitalisering af AV-materiale om Ju-

lemærkehjemmene historie
5. Genoptryk af Julemærkehjemmet Ho-

bros kogebog
6. Opvaskemaskine til Julemærkehjem-

met Skælskør
7. Udvikling af Julemærkefondens

CRM-system
8. Indkøb af IT-udstyr

Kembujeh School Friends

Formål: At hjælpe børn af fattige
forældre i Gambia til en uddannel-
se, via hjælp til selvhjælp.

1. Færdiggørelse af klassefløj til skolen.

94.450,04 kr.

2. Mur om grunden. Ca. 350 m + 2 porte
+ 1 dør

3. Gæstelærerhus
4. Sundhedshus
5. Kantine
6. 2 toiletbygninger
7. 2 bygninger med 2 værksteder i hver
8. 2 bygninger med et værksted i hver
9. Kollegiebygning
10. Administrationsbygning inkl. lærer-

værelse
11. Afsendelse af container med udstyr til

hospital og skolen
13. Optimering af foreningens hjemmesi-

de
14. IT udstyr til skolen - 5 lap top + 2 pro-

jektorer til klasserummene
15. Værktøj til construktoruddannelsen

inkl. 1 blandemaskine
16. 5 symaskiner og 3 overlockere til

skrædderuddannelsen
Kommanderiet Sankt Knud Her-
tug

1. Butiksindretning i genbrugsbutik der
støtter svage familier i lokalområdet 2.842,85 kr.
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Formål: Pro Fide – Pro Utilitate
Hominum (for troen – for menne-
skeheden) og dermed en forpligti-
gelse til at hjælpe værdigt trængen-
de, modvirke materialisme og ar-
bejde for den kristne tro.
Kvindernes U-landsudvalg

Formål: Hjælpe gennem oplys-
ningsarbejde dårligt stillede kvinder
i ulandene.

1. Aktuelt informations- og kampagne-
materiale

6.873,90 kr.2. IT-udstyr

Landsforeningen Autisme

Formål: At skabe de bedst mulige
vilkår for mennesker med Autisme
Spektrum Forstyrrelser (ASF) o.
lign. Herunder infantil autisme og
Aspergers Syndrom.

1. Indkøb af inventar i forbindelse med
flytning herunder kopi/print m.v.

61.374,08 kr.

2. Udarbejdelse af ny hjemmeside
3. AV udstyr til nye mødelokaler, smart-

boards - lyd m.v.
4. Informationsmaterialer, udarbejdelse -

layout - trykning m.v.
5. Indkøb af IT udstyr til at etablere net-

cafeer til mennesker med autisme
Landsforeningen for Bygnings-
og Landskabskultur

Formål: Arbejde for bevaring af
arkitektonisk og kulturhistorisk
værdifulde bygninger mv.

1. Trykning og layout af temanummer

4.664,43 kr.

2. It udstyr
3. Opgradering af regnskabssystem

Landsforeningen for Økosam-
fund

Formål: At fremme en livsform der
muliggør etablering af hele kredsl-
øb i mennesker og natur og drager
omsorg for og respekterer alle le-
vende væsner og naturlige ressour-
cer.

1. Toiletforhold på 8 skoler i Ghana

28.845,82 kr.

2. Bæredygtige holdepunkter for unge
entreprenører – 8 demonstrationshuse

3. Økologiske modelskoler som demon-
strationssteder – materialer og udstyr

4. Istandsættelser af skolebygninger
5. Etablering af anlæg til regnvandsop-

samling
6. IT udstyr til LØS sekretariatet og LØS

formanden
7. Informationsmateriale til LØS

Landsforeningen Praktisk Økolo-
gi

Formål: At fremme interessen for
og kendskabet til økologisk forsvar-
lig levevis. Gennem oplysning, råd-
givning og i praksis at udbrede bru-
gen af økologisk forsvarlige dyrk-
ningsmetoder og dyrehold.

1. Udvikling af it-system og hjemmesi-
der

110.875,95 kr.

2. IT udstyr
3. Udarbejdelse og genoptryk af diverse

materialer
4. Udvikling af foreningsblad
5. Digitalisering af foreningsblad
6. Informationsvideoer om giftfri have
7. Udvikling af system til udsendelse af

nyhedsbrev
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8. Udarbejdelse af materiale, podcast, vi-
deoer til parcelhusejere

9. Udvikling af podcasts
Landsforeningen Økologisk Byg-
geri

Formål: At fremme økologisk byg-
geri.

1. Trykning af blad

2.302,76 kr.
2. Bærbar Pc
3. Projektor, 2 stk. TV, Højtaler

Landsforeningen Grøn Hverdag

Formål: At fremme en bæredygtig
samfundsudvikling gennem oplys-
ningsvirksomhed. At tilskynde poli-
tikere, offentlige myndigheder, er-
hvervsliv og borgere til bæredygtig
adfærd gennem f.eks. kampagner,
udstillinger, deltagelse i konferen-
cer, samarbejde med andre organi-
sationer og andre relevante tiltag.

1. Temanummer om klima

4.369,83 kr.

2. Projektor
3. Printer

Langelands hjertestarter forening

Formål: At udbrede kendskabet til
hjertestartere, at hjælpe med stiftel-
se af lokale hjertestarterforeninger,
at rådgive i forbindelse med anskaf-
felse af hjertestartere samt at plan-
lægge og gennemføre førstehjælps-
kurser.

1. Indretning af undervisningslokale

4.947,93 kr.

2. Opsætning af køkken
3. Indretning af lagerlokale

Levende Menneskerettigheder

Formål: At levendegøre menneske-
rettighederne og at fremhæve de
værdier, etik og moral som de ud-
springer af. At fremhæve at menne-
skerettighederne forpligter, og er
for alle uanset etnicitet, nationalitet,
religion, køn, seksualitet, alder, ud-
dannelse, erhverv og tilhørsforhold
til politiske- eller andre grupper. At
oplyse om og formidle menneske-
rettighederne til borgerne.

1. Kontorinventar til lokale for ansatte til
undervisningsplatform

6.321,14 kr.

2. Informations- og oplysningsarbejde
om organisationen

3. Inventar til udstillingsområde

Lilleskolernes Sammenslutning

Formål: At formidle viden om lil-
leskolernes skolesyn, erfaringer og
virksomhed. At understøtte med-
lemsskolernes udvikling, at fremme
samspillet på tværs af medlemssko-

1. Udgivelse af Årsskrift

736,49 kr.
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lerne og at repræsentere disse i an-
liggender, hvor lilleskolerne har eg-
ne, særlige interesser som skole-
form.
Little Big Help, foreningen

Formål: At hjælpe flere steder i
verdens fattigste områder.

1. 10 nye computere til børnene på Little
Big Helps børnehjem

9.623,46 kr.

2. Udvidelse af 2 Community Centres
med tagoverdækning til udendørs leg
og undervisning

3. 6 stk. el-vandvarmere på Little Big
Helps børnehjem

4. Fundraising- og oplysningsmateriale i
Little Big Help

5. Nyt terapeutisk udstyr & træningsred-
skaber til Centre for Special Education

6. Ny generator til computerundervis-
ning og general undervisning i Indien

7. Nyt teknisk udstyr som laptops og ka-
mera

Læger uden Grænsers Fond

Formål: At yde hjælp til folk i nød,
ofre for menneskeskabte katastrofer
eller naturkatastrofer og ofre for
krigshandlinger.

1. Indretning af fleksible arbejdspladser,
psykologrum, stillearbejdspladser

242.491,43 kr.

2. Lydabsorberende telefonboks
3. Landsindsamlingsmateriale: indsam-

lingsbøtter, muleposer til indsamlerne
samt foldere

4. Trykning af indstik til aviser
5. Trykning af materiale til lancering af

Feltpartnerprogram
6. 20 nye lap tops til vores frivillige
7. Trykning af Læger uden Grænsers

magasin Journalen
8. Trykning af Læger uden Grænsers

Årsberetning 2017
9. Trykning af rekrutteringsfolder
10. Trykning af informationsfolder om

arv
11. Trykning af informationsfolder om

Læger uden Grænsers arbejde
12. Nye kontorstole godkendt til 8 timers

daglig brug
13. Kamera - CANON EOS 5D MARK

III HUS samt objektiv - CANON EF
50MM F/1.2L USM,

14. Go-Pro kamera-sæt med kamera, bæl-
te og taske

15. 2 interaktive tavler
16. 8 stk. magnetiske verdenskort
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17. Trykning af informationsskrivelse om
vores corporate club for virksomheds-
donorer

18. Udgifter til etablering af onlinekam-
pagne om glemte kriser

19. Udstyr til afholdelse af Advanced Life
Support in Obstetrics kurser

20. Arbejdsmiljørigtige skrivebordslam-
per til alle kontorets arbejdspladser

21. IPads
22. 2 kaffemaskiner til brug for kontorets

ansatte og frivillige
23. Vaskemaskine og tørretumbler
24. Serverrumsudstyr til nyt serverrum
25. To projektorer med lærreder
26. NAS box system
27. 10 styk 24’ skærme
28. Printer
29. A/V udstyr til 10 mødelokaler
30. Elektronisk infotavle pris incl. beslag

og software
Læs For Livet

Formål: At oplyse om de positive
kulturelle, sociale og samfunds-
mæssige virkninger af at læse, ople-
ve, formidle og skrive litteratur.
Derudover at tilbyde aktiviteter, der
kan medvirke til at fremme uddan-
nelses-, beskæftigelses-, erhvervs-
og selvforsørgelsesmuligheder samt
bedre livskvalitet for udsatte sam-
fundsgrupper.

1. Trykning af PR- og informationsmate-
rialer

62.955,07 kr.

2. Basis kontormaterialer, indbo og kon-
tormaskiner til Læs for Livets kontor

3. Læs for Livets lokaler som oplevelses-
og inspirationsrum

4. Udstyr til messer og konferencer
5. Ønskebøger
6. Kursusmaterialer

Mahanaim Foundation/Nødhjælp
til Børn i DR. Congo

Formål: Foreningens formål er at
yde almennyttigt humanitært hjæl-
pearbejde til forældreløse og hjem-
løse børn i DR Congo ved at drive
et børnehjem, som tilbyder børnene
husly og mad.

1. Opførsel af børnehjem nær Kinshasa

52.315,26 kr.

2. Opførsel af sundhedsklinik i Mokali
området

3. Mad, tøj
4. Opførsel af skole og sy træningscenter

i Mokali
5. Medicin og vaccinationer mod tetanus

og gul feber til gadebørn i Kinshasa
6. Børnehjem og hjem for traumatiserede

børn i Goma
7. Transport af container med humani-

tærhjælp
8. Solpanel til Klinikker i Kimbanseke

og Nsele Kommuner
9. Ældrecenter
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10. Drikkevand brønd
11. IT Udstyr

Masaibarn

Formål: At hjælpe dårligt stillede
børn i masailandsbyen Lengasti i
Tanzania via uddannelse med det
sigte at gøre børnene i stand til at
vidensdele og starte projekter til
gavn for masaisamfund. På sigt skal
dette komme både børnene og ma-
saierne som helhed til gode.

1. Renovering af bygninger på børne-
hjem

12.887,43 kr.

2. Ophold på børnehjem til 10 forældre-
løse børn

3. Sund mad i børnemaver
4. Ferieoplevelser for børnehjemsbørn
5. Kamera til børnehjem
7. Informationsmateriale til udbredelse

om vores arbejde med børnehjems-
børn

8. IT og mobiltelefoni til understøttelse
af vores arbejde med børnehjemsbørn

Mellemamerika Komiteen

Formål: At mobilisere en bred og
aktiv solidaritet med befolkningen i

Nicaragua og de andre latinameri-
kanske lande og støtte deres kamp
for demokrati og bedre levevilkår.

1. Tryk af vores årsskrift MAMA

10.016,25 kr.

2. Projektor, filmlærred og højttalere
3. Nyt tæppe og inventar til hovedkonto-

ret
4. IPads/tablets til 3 brigader
5. Mobiler til hovedansvarlige
6. Tryk af oplysnings- og kampagnema-

teriale
7. Annoncer
8 Tryk af Go-Cards
9. Havemøbler

Mellemfolkeligt Samvirke

Formål: At fremme mellemfolkelig
forståelse og solidaritet, at bidrage
til en bæredygtig global udvikling
og en retfærdig fordeling af jordens
rigdomme.

1. Etablering af community træningslo-
kaler i Jordan og Libanon i Mafraq,
Madaba, og Zarga. (anskaffelser)

17.184,74 kr.2. Udvikling af café, mødelokaler og so-
verum (anskaffelser + materialer)

Miljø- og EnergiCentret i Høje
Taastrup

Formål: At styrke en bæredygtig
udvikling, der tilgodeser økologisk
balance.

1. PCere: At sikre at vores PC-bestand er
up to date

1.301,13 kr.

2. Luplamper: At give medarbejderne på
reparationsværksted bedre muligheder
for at undersøge produkterne

3. Arbejdsstole: at give medarbejdere på
reparationsværksted bedre mulighed
for at sidde og arbejde

Mission Øst

Formål: At yde akut bistand og ud-
viklingshjælp til nødlidende i Øst-
europa og Asien.

1. Anskaffelser IT-udstyr

151.626,37 kr.

2. Mindre udviklingsprojekter: Afghani-
stan

3. Anskaffelser kontormøbler
4. Projekter - mindre ombygninger og

istandsættelser
5. Renovering af kontorlokaler
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6. Anskaffelser trykning af informations-
materialer på engelsk

7. Anskaffelser trykning af informations-
materialer på tysk

MUNDU – center for global dan-
nelse

Formål: At medvirke til, at den
globale dannelse bliver en del af
den almene dannelse i Danmark.
Det sker ved at oversætte komplek-
se globale temaer til pædagogiske
undervisningsprojekter og interkul-
turelle aktiviteter, der bekæmper
fordomme, nuancerer stereotyper
og motiverer til stillingtagen og en-
gagement i forhold til globale ud-
fordringer.

1. 27"iMAC

14.561,76 kr.

2. Videokameraer
3. Kamera
4. iPhones 6s
5. It-udstyr hard & software
6. Mini-projektor
7. Projektorlærred
8. Informationskit tryk
9. Showskærm til messe og info
10. Information-og brochuredisplay
11. Ergo kontorstole
12. hæve-sænke borde
13. tryk af materiale og indkøb af gen-

stande
14. Moccamaster kaffemaskine
15. Materiale og tryk Verdensspejl

Naboskab International Forening

Formål: At bedrive frivilligt, hu-
manitært og socialt arbejde for fatti-
ge, og derved afhjælpe nød og lidel-
se for forældreløse og uledsagede
børn, gadebørn og andre udsatte.
Derudover i Danmark at arbejde for
bedre integration og kultur for de-
mokratiforståelse.

1. Projekt mad, medicin og tøj til børne-
hjem i Goma Nord-Kivu Dr. Congo

5.879,24 kr.

2. Renovering af skole i Baraka Dr. Con-
go

3. IT-udstyr og Symaskiner til skole for
voldsramt kvinder i Makobola Fizi Dr.
Congo

4. Projekt mad, medicin og tøj til under-
næringsbørn i Kalundja Baraka Dr.
Congo

Nepal 2010

Formål: at fremme kulturel, social
og samfundsmæssig forståelse mel-
lem forskellige kulturer og folke-
slag. Det er endvidere projektets
formål at understøtte og forebygge,
at børn ikke skal leve på gaden.

1. Fotokopimaskine A3 (særligt behov)

14.220,62 kr.

2. Opbygning af kontor inkl. it-udstyr
(Færdiggørelse – Shree Mahankal Pri-
mary School)

3. Mindre ombygning og etablering af
bibliotek på skole (Mindre projekt -
Lalitpur)

4. Projektor og lærred til informations-
møder (IT-udstyr)

5. Genoptryk af kampagnefoldere (Tryk-
ning)

7. Restaurering af bygning til brug for
kommende børnehjem (Mindre
ulandsprojekter)

NEPCon - Nature, Ecology and
People Consult.

1. Bærbare computere
26.857,30 kr.2. Computerskærme, tastaturer og Mou-

setrapper
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Formål: At støtte miljø- og vedli-
geholdelses relateret services og ak-
tivt lave projekter som bidrager til
et vedligeholdende udvikling, især i
forhold til at konservere, beskytte
og udforske naturlige ressourcer.

3. Indkøb af tablets
4. IT udstyr til videokonference
5. Skærme til videokonference
6. Akustikbilleder til kontor- og mødelo-

kaler
7. Videoproduktion
8. Traditionelt skovbrug i Malaysia –

projekt
9. Træplantning i Kenya – projekt
10. Kapacitetsopbygning i Kenya – pro-

jekt
Netværket for Økologisk Folke-
oplysning og Praksis / Øko-Net

Formål: At informere, oplyse og
inspirere omkring natur og miljø,
økologi og

bæredygtig udvikling – samt at ska-
be debat og netværk omkring øko-
logiske og bæredygtige tiltag.

Ved økologi forstås en husholdning
med ressourcer, der er i balance
med naturen.

1. Trykning og produktion af nyt PR-ma-
teriale og medlemsblad

4.197,99 kr.

2. Hjemmeside udvikling
3. Bærebar PC til regnskab

New Life Outreach Danmark

Formål: Formidle økonomi til nød-
hjælp og udviklingsarbejde i Afri-
ka.

1. 45 køjesenge til kostskolen

22.880,26 kr.

2. 350 stole og borde til klasseværelser
3. Renovering af klasseværelser
4. 34 borde og 60 bænke til spisesal
5. 6 sikkerheds låger
6. Brandsluknings materiel
7. Renovering af kontor

NGO Fontana (Fontanas Venner)

Formål: Foreningens formål er at
udbrede kendskabet til afhængig-
hedssygdomme og behandling af
disse samt - i Club24 regi - at styrke
det sociale samvær for ædru alko-
holikere, deres pårørende og andre
med interesse for disse emner.

1. Sundhedsudstyr, Sundhedsklinik &
Drop-In Center, Vietnam

10.545,34 kr.

2. Haveværktøjer mv., Terapeutisk be-
handling, gadebørn, Vietnam

3. Håndboldudstyr, Fritidsaktiviteter, ga-
debørn, Vietnam

4. Udstyr til undervisning, "Multihuset",
Danmark

5. Informationsmaterialer mv., "Multihu-
set", Danmark

6. Handicapudstyr, "Multihuset", Dan-
mark

Nhaka’s Venner 1. Færdiggørelse Sekwi Rural Resource
Center Zimbabwe 2.514,37 kr.
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Formål: At støtte "Nhaka Afrikan
Worldwide Trust"’s udviklingspro-
jekter i Zimbabwe.
Nordisk Folkecenter for Vedva-
rende Energi

Formål: At fremme oplysning og
vidensformidling samt udviklings-
opgaver omkring vedvarende energi
med særligt henblik på produktion
og beskæftigelse i håndværk og
mindre industri.

1. Test af solgenerator - materialeanskaf-
felser

1.669,37 kr.

Nordjysk Humanitærhjælp

Formål: Såvel nationalt som inter-
nationalt at varetage syge og svages
interesser uden hensyntagen til tro,
race eller politisk opfattelse.

1. Tjernobylbørns ferieophold i Danmark
(juli)

7.610,39 kr.2. Ferielejr for danske børn med særlige
problemer (uge 29)

Nyt Hesteliv

Formål: At modtage eller opkøbe
heste og ponyer i nød og hjælpe
dem videre til et nyt og bedre liv.

1. Medlemsblad

40.531,44 kr.

2. Sundhedsscreening
4. Riste
5. Industrivaskemaskiner
6. Kontor og It-udstyr
7. Registrering af heste
8. Oplysningspjecer
9. Agility bane
10. Renovering af hegnspæle og tråd
11. IT-udstyr videoovervågning
12. Røgalarmer

Nødhjælpsdepotet i Næstved (Da-
nish Relief Group)

Formål: At yde hjælp til institutio-
ner og andet humanitært hjælpear-
bejde i udviklingslande kombineret
med en beskæftigelsesfremmende
effekt for arbejdsledige i Næstved
samt omkringliggende kommuner.
Specielt mht. til langtidsledige og
arbejdsløse fra indvandrergrupper.

1. Transport af nødhjælps containere

5.646,41 kr.

2. Tryksager og online tilstedeværelse

Operation Dagsværk

Formål: At styrke solidariteten
mellem de fattige og undertrykte
dele af verden og elever på de dan-
ske gymnasiale uddannelser og
8-10. klasser samt oplyse, sikre en
stillingtagen og øge forståelsen for,

1. Alverdens ungdom på Folkemødet -
anskaffelser, materialer

9.535,08 kr.

2. Computere og udstyr til filmklipning
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at forandring kun opnås gennem
handling.

Palæstina-Orientering

Formål: At informere om Palæsti-
na, det palæstinensiske spørgsmål
og tilknyttede aktiviteter.

1. Etablering af udstilling

12.274,82 kr.
2. Opførelse af komposteringsanlæg
3. Opbygning af informationsenhed
7. Permakultur - anskaffelser

Periamma

Formål: Gennem innovation, læ-
ring og co-creation at frigøre poten-
tialet hos børn, familier og lokal-
samfund i Indien, Kenya, Thailand
og Uganda.

1. Fire bærbare computere, fire docking
stations, fire computerskærme, fire ta-
statur, fire computermus

223.642,96 kr.

2. Fire hæve-sænkeborde
3. Fire kontorstole og fire stoleunderlag

120x150 cm og fire skrivebordslam-
per og et garderobeskab 4x1 rum

4. Et whiteboard 122 x 200 cm vendbar
og en mobil flipover og en lamine-
ringsmaskine til A3, samt fire akustik-
plader til loft og et førstehjælpsskab
med førstehjælpsudstyr til Periammas
kontor

5. Førstehjælpsudstyr til vores projekter i
Uganda, Kenya, Thailand og Indien,
og forsendelse af udstyr til Uganda,
Kenya, Thailand og Indien

6. Mindre udviklingsprojekt, renovering
af bygninger på Sintaan skole, Kenya,
hvor Periamma har sponsorbørn gåen-
de

7. Mindre udviklingsprojekt. Renovering
af brønd i tilknytning til pre-school i
Gingee, Indien

8. Mindre udviklingsprojekt. Vandtanke
og pumper til 2 skoler i Surin provin-
sen i Thailand

9. Mindre udviklingsprojekt. 60 compu-
tere og 6 surge protectors (til at sikre
mod strømstød og fluktuation i el-net-
tet der kan ødelægge computerne) til
Seva Mandir pigekostskole og semi-
nar i Indien

10. Mindre udviklingsprojekt. Udstyr til
entreprenør hub i Nakuru, Kenya

11. Mindre udviklingsprojekt. 75 Ipads og
70 "iPadding" børnevenligt covers og
20 Surge protectors (til at sikre mod
strømstød og fluktuation i el-nettet
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under opladning) til undervisningen
på Gingee pree-school, Indien

12. Færdiggørelse af udviklingsprojekt i
Kenya. Færdiggørelse af IT-lokale på
Periamma støttet skole. Der søges om
penge til indkøb af 20 computere og
20 surge-protectore til Oterit skole,
Kenya

13. Støtte til den årlige børnefest på sko-
lerne hvor Periamma har sponsorbørn
gående i Uganda, Kenya og Thailand

14. Trykning af nyt informationsmateriale
15. Mindre udviklingsprojekt. Brønde til

seks skoler i Kenya - fire primary
schools og to secondary schools

16. Mindre udviklingsprojekt. Rain Water
Harvesting anlæg (regnopsamlingsan-
læg) til skoler i Kenya, Uganda, Thai-
land og Indien

17. Færdiggørelse af et tidligere støttet
udviklingsprojekt – bibliotek på ABC
Children’s Aid skole i Kampala,
Uganda

19. Mindre udviklingsprojekt. Otte Aqua
ponds til Surin provinsen i Thailand
for at skabe lokal bæredygtig økono-
misk udvikling

Pindsvinevennerne i Danmark

Formål: At opnå større udbredelse
af viden om pindsvins levevis, og
om hvordan vi værner bedst om
dem. At pleje moderløse unger og
yde gratis hjælp til nødlidende dyr.
At deltage i internationalt arbejde
om dyrebeskyttelse og fremme af
miljøet mv.

1. Nyetablering, udvidelse og forbedrin-
ger af plejekasser og løbegårde

2.209,47 kr.

2. Informationsmateriale
3. Hjælpemidler til pindsvinepleje
4. Luplamper til brug ved fjernelse af

spy, maddiker og flåter

Plan International Danmark

Formål: At opnå varige forbedrin-
ger af levevilkårene for fattige børn
og deres familier i udviklingslande.

1. Skolebyggeri m.m. Stoneridge, Zim-
babwe

204.534,26 kr.

Powerjobsøgernes Landsorgani-
sation

Formål: At fungere som paraplyor-
ganisation for medlemsforeningerne
som udgøres af Powerjobsøgernes

1. Informationsmateriale

1.551,24 kr.

2. IT udstyr
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lokale netværksforeninger. Forenin-
gen er et af landets største jobsøg-
ningsnetværk - og det eneste, der er
åbent for alle jobsøgende uanset
baggrund, erhverv og alder.
Project Viktor

Formål: At hjælpe gadebørn i Fi-
lippinerne. Bl.a. ved at bygge bør-
nehjem i Filippinerne til forældrelø-
se gadebørn. At starte og drive soci-
ale projekter i Filippinerne, som
gavner det filippinske samfund på
kort og lang sigt.

1. Byggemodning af grund til Akutcen-
ter for gadebørn

12.920,52 kr.

2. Etablering af køkken i Akutcenter
3. Aktivitets område i Akutcenter
4. Bad og toiletfaciliteter i Akutcenter
5. Maduddelingsprogram til gadebørn

Projekt U-landshælp til selvhjælp

Formål: At formidle hjælp til selv-
hjælp i ulande.

1. Kapacitetsopbygning: VSLA kursus i
pengeforståelse for lærere og anskaf-
felser hertil 1.988,47 kr.

2. Printer med blækpatroner til vores
danske kontor

Red børnene i Gorom-Gorom

Formål: At støtte den burkinske
forening M’Balla Sukaabe (Red
Børnene) med hjemsted i Gorom-
Gorom i at skaffe specielt trængen-
de børn i Oudalan-provinsen Mead,
tøj, medicin, skolegang/uddannelse
og andre livsfornødenheder.

1.. Fødevarehjælp

13.256,80 kr.

2. Månedsmøder for børnene
3. Faglig uddannelse – hjælp til skoleud-

gifter
4. Skoleudgifter

Rumæniensprojektet af 1992

Formål: At forbedre dagligdagen
og fremtidsmulighederne i Banat-
provinsen

1. Transport til Rumænien

11.292,83 kr.
2. Skoprojekt
3. Informationsmateriale
4. Brænde til fattige rumænske familier

Rådet for International Konflikt-
løsning

Formål: At fremme ikke-militær
konfliktløsning. At søge indflydelse
på formuleringen af dansk uden-
rigspolitik vedr. internationale kon-
flikter, og bidrage med løsningsori-
enterede analyser af aktuelle kon-
flikter, kritisk diskussion af dansk
udenrigspolitik samt oplysning om
mægling og brug af international
konfliktløsning.

1. Grafisk design og trykning af informa-
tionsmateriale

1.374,98 kr.

2. Støtte til IT-udstyr

S F O F (Socialistisk Folkeoplys-
ningsforbund)

2. Smartphone 638,29 kr.
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Formål: At drive oplysningsvirk-
somhed, der giver alle involverede
et forbedret fundament for aktiv og
oplyst involvering i samfundet.

3. Bærbar computer

Samsø Energi og Miljøkontor

Formål: At fremme omstillingen af
energiforsyningen til Vedvarende
Energi og fremme omstillingen til
en bæredygtig udvikling, der tilgo-
deser økologisk balance.

1. Festivaltelte

6.751,49 kr.

2. Projektorlærred
3. Solafskærmning

Sankt Vincent Grupperne

Formål: At støtte humanitært hjæl-
pearbejde til fordel for fattige, pri-
mært i udviklingslande.

1. Skoleprojekt i Manipur, Indien

2.062,17 kr.

Scleroseforeningen

Formål: At bekæmpe multipel
sclerose og beslægtede lidelser, at
forbedre forhold og livskvalitet for
mennesker med sclerose, og at ska-
be forståelse for deres situation.

1. Tilgængelighedsprojekt – indretning
og handicapforanstaltninger i nyt do-
micil

98.198,52 kr.

Sdr. Bork Nødhjælp

Formål: At yde almennyttig huma-
nitær hjælp.

1. Renovering af køkken på bespisnings-
center, Rumænien

2.945,96 kr.2. Etablering af skur ved nødhjælpshal i
Sdr Vium

3. IT udstyr til administration - kamera
til foto og video mm.

Selskabet Lysglimt

Formål: At drive rekonvalescent-
hjemmet Lysglimt for mindrebe-
midlede, ensomme og ældre med-
borgere.

1. Færdiggørelse af Sikring af værelses-
gulve mod ulykker

3.036,10 kr.

Seniorer Uden Grænser – Lands-
rådet

Formål: At anvende og formidle
faglige og menneskelige ressourcer
blandt seniorer, som med ulønnet
arbejdskraft vil forbedre livsbetin-
gelserne for verdens fattige.

1. Uddannelse af Masaipiger i Tanzania.

13.235,98 kr.

2. Kunkujang Mariama, markedsplads-
bygning

3. Redskaber og frø til Women in Risk i
Uganda

4. Sekretariatsetablering (anskaffelser)
og hjemmeside for SuG

Skole og sundhedsprojekt Gam-
bia, SOS-Gambia

Formål: At hjælpe børn og unge af
fattige familier i Gambia til en ud-

1. Bygning af skolekøkken til eksisteren-
de skole

19.885,20 kr.2. Indkøb af læringsbøger til skolen
3. opdatering af IT lokale
4. Tilbygning i form af Hall
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dannelse via hjælp til selvhjælp. At
inddrage og aktivere ressourcer fra
Danmarks tætte net af enkelt perso-
ner/familier, institutioner og virk-
somheder.

5. Pjecer
6. installering af solceller på skolen

Skoleliv i Nepal

Formål: At støtte fattige familier,
primært kasteløse, i Nepal til at ska-
be sig en bedre tilværelse, primært
gennem et skolemadsprogram, an-
dre uddannelsesrelaterede aktivite-
ter samt aktiviteter, der bringer de
involverede ny viden.

1. Forbedret undervisning på fattige ne-
palesiske skoler – One Laptop Per
Child

35.596,96 kr.

Skolen i Biry

Formål: At indsamle midler til –
og bistå etablering af en skole i
landsbyen Biry i Mali.

1. Vandinstallation ved skole

6.430,09 kr.
2. Etablering af Skolekantine

Sociale Entreprenører i Danmark

Formål: At styrke og udvikle feltet
socialt entreprenørskab i Danmark
forstået i et helhedsorienteret per-
spektiv.

1. Investering i IT-løsninger

981,99 kr.

2. Tryk af informationsmaterialer

Socialpolitisk Forening

Formål: At styrke den socialpoliti-
ske debat, udbrede kendskabet til
socialpolitiske spørgsmål og frem-
me sociale holdninger. At fremme
respekt for menneskers lige rettig-
heder og ligeværd, og en socialpoli-
tik som globalt, nationalt og lokalt
bekæmper ulighed.

1. Øget oplysning og viden om det socia-
le område:

Tryk af 6 numre af blad

Pr og kommunikation

Forsendelse

Projektmedarb. /redaktionssekr.

Digitaliserings/udviklingsprojekt

18.166,73 kr.

Solens Børn

Formål: At sprede kendskabet og
medvirke til udbygningen af Inti
Runakunaq Wasin, et kreativt værk-
sted for børn i risikogruppen i Cu-
sco, Peru; At sprede kendskabet til
og bidrage til en bæredygtig udvik-
ling af landsbysamfund i Chillca-
chaca. At hjælpe til relevant og
nødvendig uddannelse af peruvi-
anere, der ønsker at arbejde på pro-

1. Et dagligt måltid mad til børn og unge
på Intis to væresteder

6.873,90 kr.

2. Ung i Uddannelse på universitet - sko-
lepenge

3. Speciel Boys, handicappede børn/
unge – bespisning + skolematerialer

4. Blade og foldere: Trykning af
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jekterne. At finde og evt. støtte en-
keltpersoner, der ønsker at rejse til
Peru i længere perioder for at un-
dervise, inspirere til nytænkning og
hjælpe til udvikling af færdigheder.
Somali Diaspora Organisation

Formål: At arbejde for en helheds-
orienteret integration af unge og
ældre minoritetsgrupper i det dan-
ske samfund samt at yde humanitær
udviklingsstøtte til Somalia.

1. Renovering af fiskeriskolens facilite-
ter

5.621,87 kr.
2. Forsendelse af 2 40’ containere
3. Lokaltransport af containerne til desti-

nationen
4. Indkøb af 2 projektorer til brug for e-

learning
SOS Børnebyerne

Formål: At arbejde for støtte til og
udbredelse af kendskabet til SOS-
Børnebyerne. At indsamle fadder-
skabspenge og bidrag til børn i
SOS-Børnebyerne fortrinsvis i ud-
viklingslandene.

1. Indkøb af møbler, service og køkken-
udstyr til medarbejderkantine

17.184,74 kr.

2. Møbler og præsentations- og kommu-
nikationsudstyr til mødelokaler i nyt
lejemål (mødefaciliteter)

3. Indretning af fællesrum/-arealer (her-
under udearealer)

4. Fortsat tryk og udvikling af SOS Nyt
og andre tryksager samt web-indhold

SOS mod Racisme, Danmark

Formål: At bekæmpe racisme og
fremmedhad gennem oplysning.

1. Tidsskriftet SOS mod Racisme, 2
numre, 4-farvet, 700 - 1000 af hvert

32.356,41 kr.

2. 4-farvet materialesamling til undervis-
ningsbrug om diskrimination.

3. En stationær og 1 bærbar pc.
4. USB-nøgler 32 GB med print af logo

og kontaktdata 500 stk.
5. Mini-LED-lommelygter med SOS lo-

go på (250 stk.)
6. 2 smartphones
7. Tryk af klistermærker i forskellige far-

ver med SOS mod Racismes hånd
8. Farveprinter til A4 samt A3 formater
9. Fremstilling af 5000 brætspil á 50 kr./

spil
10. Fremstilling af folder om spillet til

skoler/institutioner
11. Op redigering af gymnasiehjemmesi-

de: www.sosmenneskerettigheder.dk
Spastikerforeningen Landsfor-
ening for Cerebral Parase

Formål: At skabe de bedst mulige
forhold for personer med cerebral
parese og handicap, der kan side-
stilles hermed.

1. Informationsmateriale til mennesker
med cerebral parese

9.736,38 kr.
2. Kampagne for at få mennesker med

cerebral parese ud af isolation og en-
somhed
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Støtteforeningen for friplejehjem
i Sall

Formål: At være en støtte for be-
boere, personale og ledelse på Sall
Friplejehjem, at afholde og være
behjælpelig ved arrangementer på
plejehjemmet, at støtte de frivillige
og deres aktiviteter. At indsamle
midler til formål, der kan bidrage til
at lette tilværelsen for beboerne, og
at medvirke til at plejehjemmets
værdier mærkes i hverdagen.

1. Midler til aktivering af demente ældre,
"Snoezeln" rum

22.910,94 kr.

2. Midler til aktivering af demente ældre,
Interaktivt Gulv

Støtteforeningen For Dalgas Sko-
lens Venner

Formål: At støtte elevfællesskabet
på Dalgas skolen.

1. Indretning af parkeringsområde i for-
bindelse med kulturdag på skolen (leje
af materiel og anskaffelser i den for-
bindelse)

2.906,68 kr.

2. PR, flyers og avisannoncer
Støtteforeningen Khelaghars
Børn

Formål: At yde økonomisk støtte
til børnehjemmet ”Khelaghar” nord
for Kolkata i Indien. Foreningen har
endvidere til formål at medvirke til,
at personer med tilknytning til Khe-
laghar kan mødes og knytte kontak-
ter.

1. Sengetøj til sovesal

6.333,80 kr.

2. Reparation af bygninger
4. Bygning af beskyttelsesmur
5. Legeplads for børnene

SVF-Skagenskolen

Formål: At hjælpe børn af fattige
forældre i Gambia til en uddannel-
se, via hjælp til selvhjælp.

1. Færdiggørelse af Kunkujang Nursery
School, Gambia

36.038,86 kr.

2. Opførelse af ny Primary School i
Kunkujang, Gambia

3. Vandprojekt i den syd/østlige del af
landsbyen Sambuyan Village, Gambia

4. Opførelse af garage til ambulance i
Sambuyan Village, Gambia

5. Trykning af brochurer og andet infor-
mationsmateriale

7. Opførelse af bygning til tandklinik
Syvende Dags Adventistkirken i
Danmark

Formål: At drive humanitært, so-
cialt hjælpearbejde i Danmark og i
udlandet på et ikke-diskriminerende
grundlag uden hensyn til nødens år-
sag.

1. Transport af tøj

9.819,85 kr.
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Sønderjyllands Dyreværnsfor-
ening af 1995

Formål: At vække ansvars- og
barmhjertighedsfølelse for dyr, sær-
ligt ved at redde hjem- eller herrelø-
se dyr fra aflivning ved at optage
dem i dyreinternat. Yderligere ar-
bejder foreningen for dyrebeskyttel-
se, herunder for at modvirker dyr-
plageri.

1. Inventar til løbegård

13.084,95 kr.

2. Varmepumpe
3. Etablering af karantænerum
4. Dyb håndvask, blandingsbatteri, bord-

plade, skabslåger og mikroovn
5. Vaskemaskine, tørretumbler, støvsu-

ger og dampvasker
6. 6 ergonomiske kontorstole og et ar-

bejdsbord
7. 3 skabe med lås
8. PC-Printer-Ipad
9. Telefon
10. Trykning af brochure
11. Facadeskilt
12. Kasseapparat
13. Gelænder

Tandsundhed uden Grænser

Formål: At fremme tandsundheden
i lavindkomstlande.

1. Kontor- og IT-udstyr samt optimering
af administrationen

23.044,59 kr.
2. Formidling og oplysningsarbejde
3. Dentalmissions behandlingsmaterialer

og -udstyr
4. Projekt "Sund Mund" Nicaragua
5. Undervisningsmateriale til projekterne

Terre Des Hommes

Formål: Hjælp til nødstedte børn
over hele verden.

1. Mad og medicin til børn i Cambodia

149.409,05 kr.

2. 45 Handicappede børn i Thailand
3. Hjælp til videreudvikling af børn på

børnehjemmet lewa i Kenya
4. Wema Center i Kenya mad, medicin,

frø til dyrkning, lejrture, skrivemate-
rialer mv.

5. Tanzania fattige børn hjælp til mælk,
medicin, vaccinationer mv

6. Mererani i Tanzania, skole unifor-
merm myggenet, mad, medicin mv.

7. Døveskole i Sri Lanka mad og under-
visningsmaterialer

8. Mad, medicin og vitaminer til 16 børn
og unge hos nonnerne

9. Mad, medicin og vitaminer til enormt
fattigt område hvor nonnerne distri-
buerer hjælp

10. Seth Medura handicap hjem i Sri Lan-
ka hvor de unge piger og børn har
hårdt brug for hjælp da de er udstødt.

11. Indien, New Delhi børnehjem som har
brug for computere til undervisning og
til materialer, mad medicin mv.
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12. Toiletter, urinaler til 3 skoler mad og
medicin, møbler mv. i Pune, Delhi og
Mumbai

13. Børn af de Fængslede i Tihar Jail i
Delhi. Mad, skoleuniformer, toilet ar-
tikler mv.

14. Khetwadi skole i Mumbai slum mad,
medicin og undervisningsmaterialer

15. Gujarat Indien, toiletter, mad, medcin,
bøger mv. til børnene i det meget fatti-
ge område.

16. Asha Sadan børnehjem, køb af ma-
ling, møbler, køkken inventar mv.

17. Tamil Nadu, Indien mad, vitaminer og
hjælpemidler til 50 handicappede børn

18. Fodtøj, madrasser, tæpper, medicin,
vaccionationer mv til Vatsalya foun-
dations gadebørn i Mumbais slum.

19. Uniformer, skoletasker, skolebøger,
medicin, morgenmad, frokost mv. til
de fattige børn i Kolkatas slum

20. Haiti, børn og unge fængslet i port au
prince, computere, skrivematerialer,
sytøj mv.

21. Haiti børn i det meget fattige område
Belle Fontaine mangler mange fornø-
denheder og især medicin.

22. Sri Lanka Halababwava, vitaminer,
skrivematerialer, tavler, bøger mv.

The C24Foundation

Formål: At arbejde for lige rettig-
heder, friheder og muligheder for
vanskeligt stillede kvinder, børn og
unge – uddannelsesmæssigt, sund-
hedsmæssigt, socialt og på anden
vis – i Danmark og i udlandet, lige-
som foreningen arbejder for at op-
lyse om og advokere for disse grup-
pers behov.

1. Etablering af hjemmeside

4.021,23 kr.

2. Indretning af 2 kontorer
3. Fælles kontorudstyr
4. Produktion af informationsmaterialer

Theresienstadt Foreningen

Formål: At rådgive og bistå med-
lemmerne, samt at mindes vor afdø-
de fra Theresienstadt og medlem-
mer. Desuden kan medvirke ved
oplysende virksomhed og afholde
sammenkomster.

2. Diverse arrangementer, dvs. frokoster
samt foredrag:

27. marts 2017 generalforsamling

Arrangement, 10. oktober 2017

Arrangement, 14. december 2017

3.142,35 kr.
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Tibet Charity

Formål: At støtte bevarelsen af den
tibetanske kultur og det tibetanske
folk vha. humanitære projekter og
kulturelle begivenheder.

1. Sundhedsprojekt for tibetanske flygt-
ninge i Indien

2.062,17 kr.

Tjernobylforeningen

Formål: At virke for oprettelse af
lejrophold for Tjernobyl-børn, samt
foretage indsamlinger af nødforsy-
ninger i form af mad og tøj til Tjer-
nobyl.

1. Sommerlejr for atomskadede og fatti-
ge børn fra Borbruisk

2.454,96 kr.

Trianglen

Formål: At skabe bedre fysiske og
økonomiske rammer i nepalesiske
og ugandiske landsbyer, samt at
styrke demokratisering og skabe so-
cialt ligeværd. At udnytte internet-
tets muligheder for at fremme soli-
daritet og internationalt samarbejde
imellem de tre lande: Danmark -
Nepal - Uganda. At skabe en direk-
te, åben og ligeværdig dialog, der
fremmer ægte engagement og glo-
bal indsigt.

1. Færdiggørelse af IT laboratorium

2.749,56 kr.

2. Erosionsforebyggelse
3. Istandsættelse af toiletbygning ved

sundhedsklinik
4. Indkøb af bærbar pc
5. Trykning af informationsmateriale

Tværkulturelt Center

Formål: At inspirere til og være en
støtte for tværkulturelt kristent ar-
bejde i Danmark.

1. Trykning af informationsmateriale

4.173,44 kr.

2. Trykning af festkalender (religiøse
højtider)

3. Trykning af informationsavis
4. Indkøb af IT-udstyr
5. Indkøb af kontormøbler

Tænketanken Cevea

Formål: At udvikle ideer, der kan
fremme et samfund baseret på fri-
hed, lighed og fællesskab.

1. Udvikling og trykning af nyt informa-
tionsmateriale

4.909,93 kr.2. Facebook-kampagner
3. Flytning i nye lokaler – inventar og

dekorationer
4. Indkøb af ny MAC computer

Ulandsforeningen for Bæredygtig
Udvikling (UBU)

Formål: At bistå lokalt forankrede
kræfter med at skabe teknologiske
forbedringer, som er

socialt, kulturelt, miljømæssigt og
økonomisk bæredygtige. Målgrup-

1. Færdiggørelse af skolebyggeri

36.819,54 kr.

2. Toiletter til 200 skolebørn
3. Undervisningsmaterialer og inventar

til skole
4. Drikkevandsfaciliteter
5. Opførelse af skolelegeplads
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pen er fattige befolkningsgrupper i
udviklingslande.
U-landsforeningen Svalerne

Formål: At gøre en indsats for at
afhjælpe nød i verden på baggrund
af Abbé Piérre´s grundtanke.

1 Oplysningsmateriale

12.878,69 kr.

2 Inventar/facade/skiltning/belysning/
alarm til Svalernes Fair Trade & Gen-
brugsbutik

3 IT til hovedkontor
4 Inventar/udstyr til hovedkontor
5 Mindre ombygningsarbejde på hoved-

kontor + Svalernes Fair Trade & Gen-
brugsbutik

Ulandshjælp fra Folk til Folk –
Humana People to People

Formål: At støtte mennesker i fatti-
ge lande med opfyldelse af grund-
læggende behov som f.eks. føde,
klæde, hus og hjem, samt opbyg-
ningen af skoler og moderne under-
visning, forbedring af hygiejne og
sundhedsforhold, bekæmpelses af
HIV og AIDS, opbygning af til-
strækkelig fødevareproduktion, ud-
vikling af landbrug, industri og
byggeri samt at yde nødhjælp.

1. 60 kindles med omslag og tilhørende
bøger til lærerstuderende i Guinea
Bissau

10.359,94 kr.

2. 100 bøger og 50 plakater om syg-
domsforebyggelse til lærerstuderende
i Guinea Bissau.

3. 15 kameraer og 16 solopladere til læ-
rerstuderende i Guinea Bissau

4. Værkstedsmaterialer til reparation af
52 cykler til lærerstuderende i Guinea
Bissau

5. 5 torso til undervisning om mennesket
og sygdomsbekæmpelse i Guinea Bis-
sau

7. 3 computere + TV til Tuberkulose
center i Zimbabwe

8. 10 symaskiner til indkomstgenereren-
de projekt i Zimbabwe

9. Kopimaskine og trykning af informa-
tionsmaterialer om tuberkulose

10. Internet installation og 250 manualer
om sundhed til TC-TB center i Zim-
babwe

Unge for Menneskerettigheder

Formål: At drive aktiv oplysning
om menneskerettigheder, især FN᾽s
Verdenserklæringen om Menneske-
rettighederne gennem afholdelse af
gadeeventer, besøg og andre tiltag;
at arbejde for at menneskerettighe-
derne overholdes.

1. Materialer til oplysning om menne-
skerettigheder

4.178,10 kr.

2. IT udstyr
3. Skolemesse informationsmaterialer

VedvarendeEnergi

Formål: Foreningens formål er så-
vel lokalt, nationalt som globalt at
arbejde aktivt for et bæredygtigt

1. Støjdæmpende udstyr

12.635,69 kr.
2. IT udstyr
3. Ventilation
4. Toiletforhold
5. Nyt økonomi/ERP system
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samfund baseret på 100 % vedva-
rende energi, hvor det folkelige en-
gagement og initiativ tilgodeses, og
de demokratiske principper frem-
mes.
Vennekredsen for Zimlat Prima-
ry School

Formål: At yde støtte til selve sko-
len.

1. Køb af skoleborde, skolebøger og sko-
leuniformer

1.178,38 kr.

Verdens Børn - International
Børnehjælp

Formål: At yde bistand til børn,
der på grund af krige, katastrofer el-
ler social nød trænger til hjælp.

1. Vandrensningsanlæg, Happy Home

29.950,55 kr.

2. Vandopsamling, Kariyalur
3. Udstyr til faglig uddannelse, Kandy
4. Renovering, spisesal og køkken, Co-

lombo
5. Kraftige høreapparater, Colombo
6. Medicinudgifter, Happy Home
7. Renovering el-installationer, Happy

Home
8. Vandopsamling, Happy Home
9. Maling af bygninger, Happy Home
10. Projektorer til undervisningsbrug,

Happy Home
11. Skolematerialer, Happy Home
12. Computere til undervisning, Madera
13. Renovering, klassebygninger m.m.,

Madera
14. Personaletoiletter, Madera
15. Renovering af køkken, V. Sithur
16. Udskiftning af cementtank, V. Sithur
17. Vandopsamling, V. Sithur
18. Flisebelægninger, V. Sithur
19. Bøger til bibliotek, V. Sithur
20. Oplysnings- og informationsarbejde

Verdens Skove

Formål: At udbrede kendskabet til
verdens skove og sætte fokus på de
problemer som opstår, når skovene
ødelægges.

1. Materialer til frivillig- og oplysnings-
aktiviteter

5.292,90 kr.2. Bedre kontormiljø

Viva Danmark (Leve Børnene)

Formål: At yde hjælp til børn i nød
i hele verden.

1. Anskaffelser: Til kontoret i Danmark

35.547,86 kr.

2. Projekt: Oprettelse af Volontør Aca-
demy i Manila

3. Projekt: Udvikling af interaktivt læ-
ringsmateriale om ulandsfrivillighed

4. Anskaffelser: Informationsmateriale
7. Aktivitet: Fodboldskole i en uge for

børn i slummen i Honduras
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8. Projekt: Renovering af børnehjem i
Honduras og Filippinerne

9. Projekt: Uddeling af mad til gadebørn
og enlige mødre i slummen i Hondu-
ras og Filippinerne

10. Aktivitet: Medarbejderdag for perso-
nale på 3 børnehjem

11. Anskaffelser: Musikinstrumenter, le-
geredskaber og god internetforbindel-
se

12. Aktivitet: Sommeraktiviteter for bør-
nehjemsbørn i Honduras

13. Anskaffelser: Til det lokale Viva-kon-
tor i Honduras

14. Anskaffelser: Oprettelse af IT-lokale
15. Projekt: Renovering af SMS-skolen

for fattige børn i Bangladesh
Working School

Formål: Foreningens formål er at
yde bistand i form af oplæring af og
uddannelse til børn i den tredje ver-
den. Bistand kan efter bestyrelsens
beslutning ydes som udsendte råd-
givere, som gaver eller som lån.

1. Opførelse af lokale til it-undervisning
ved Mandalay Secondary School

13.011,30 kr.

2. Indretning af toiletter til 300 børn
3. Undervisningsmaterialer og inventar

til skole
4. Trykning af oplysningsmateriale

World Animal Protection Dan-
mark (tidl. WSPA Danmark)

Formål: At beskytte dyr, blandt an-
det ved oplysningskampagner og
gennemførelse af dyreværnsprojek-
ter over hele verden i samarbejde
med den internationale afdeling i
World Animal Protection (i Lon-
don) og World Animal Protection
partenere i den øvrige verden.

1. IT Hardware

386.430,82 kr.

2. IT Software
4. Kontor og indretning
5. Trykte informations og udstillingsma-

terialer
6. Oplysnings og kampagneaktiviteter
7. Ulandsprojekt, Rabiesbekæmpelse og

dog population management i Sierra
Leone

WWF Verdensnaturfonden

Formål: At virke for bevarelse af
dyre- og plantearter samt anden na-
turbevarelse over hele verden.

1. Solceller

17.552,99 kr.
2. Hjertestarter
3. Bærbare PC og skærme

Ølejrbevægelsen

Formål: At skabe social forståelse i
almindelighed, herunder især for-
ståelse for natur og kulturværdier
og for betydningen af at skabe og
opretholde et menneskevenligt sam-

1. Vejlø: Opgradering af køkken-, spise-
og opholdsteltet

13.812,21 kr.
2. Skarø inkl. nedgravning af vandrør
3. Nye toiletter på Omø inkl. kloakering

49



fund. Formålet søges opfyldt ved at
afholde ø-lejre, hvorved forstås en
ferieform, som mennesker med for-
skellig alder og social baggrund
danner mindre, selvstyrende sam-
fund i nær kontakt til naturen og
med mulighed for at deltage i me-
ningsfyldte aktiviteter.
Østeuropæisk Børnehjælp

Formål: Frivillig og humanitær
indsats for trængende østeuropæi-
ske børn.

1. Transportstøtte til Letland og Rumæ-
nien (4 til hvert land)

14.729,78 kr.

2. Intern indsamling i Danmark
3. Foldere, pjecer og hjemmeside
4. PC og printer/scanner
5. Reoler til opbevaring af materiel på

vort nye lager
6. Materialer til pakning. Tape, emballa-

ge, dispensere
I alt 8.474.567,46 kr.

c. Fordelingen af puljen forudsættes i udlodningsloven forelagt Folketingets Finansudvalg.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets
andel af udlodningsmidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om tilslut-
ning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud.

Udgifterne afholdes af § 7.18. Udlodningsloven, jf. § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitæ-
re og almennyttige formål.

f. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 forelægges sager om fordeling af udlod-
ningsmidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget.

København, den 23. maj 2017

METTE BOCK

/ Lene Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 01-06-2017
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