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Kulturministeriet. København, den 26. august 2015.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af ud-
lodningsmidler til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under
pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 8.385.425,69 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. 5, i lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015. Beløbet til fordeling svarer til 0.59 pct. af
Kulturministeriets udlodning på 81.24 pct. af Danske Spil A/S’ overskud og udbytte fra Det Danske
Klasselotteri A/S for regnskabsåret 2014 efter fradrag af administrationsbidrag. Hertil kommer tilba-
geførte beløb på 185.903,85 kr. i 2014. Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to al-
mennyttige puljer.

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

Tabel 1
Andel af overskud 7.399.521,84 kr.
Andel til administration 800.000,00 kr.
Tilbageførte tilskud i 2014 185.903,85 kr.
I alt 8.385.425,69 kr.

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

Tabel 2
Fordelte tilskud, aktstykket 7.585.425,69 kr.
Administration 800.000,00 kr.
I alt 8.385.425,69 kr.

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3.

Tabel 3 Ansøgninger
1. Indstillet til delvis imødekommelse 138
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2. Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige ud-
lodningspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser

10

I alt modtaget 148

Kulturministeriet har i alt modtaget 148 ansøgninger om tilskud, hvoraf 138 opfylder kriterierne.
Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 10 ansøgninger opfylder ikke
kriterierne.

De 138 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkend-
te, 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 - 2014 sammen med det i 2015 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

Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb

Afrika Kontakt
Formål: At støtte folkelige be-
vægelser og deres organisering
samt forbedre deres vilkår for
politisk indflydelse. At sikre de
universelle menneskerettigheder
med vægt på de sociale og øko-
nomiske rettigheder.

1. Indkøb af IT udstyr og teknik
2. Hjemmeside og tekniske løsninger
3. Støtte til kampagne om Klimakrisen*

11.174,71

Aibidji
Formål: Socialt arbejde i Ar-
menien, Bulgarien og Georgien.

1. Anskaffelser, Børnehjemmet Zatik i Ar-
menien

2. Boldbane til børnehjemmet ”Blindesko-
len” i Armenien

3. Anskaffelser, pigehjemmet ”Regnbuehu-
set” i Armenien

4. Reparation af køretøjer og værktøj, ud-
dannelsesstedet ”Garagen” i Armenien

5. Hjælp til Armenske / Syriske flygtninge
i Armenien

6. Hjælp til internt fordrevne i Georgien
7. Sommerlejr for unge ved Sortehavet i

Georgien
8. Hjælp til 2 kostskoler i bjerglandsbyer i

Georgien (renovering af badeforhold og
anskaffelser)

9. Anskaffelse af EDB / IT til brug i hjæl-
peorganisationen ”aibidji”

38.344,60
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Aktive Modstandsfolk
Formål: Samling af tidligere
modstandsfolk.

1. Opsætning og trykning af medlemsbla-
det Håndslag

2. Trykning og udgivelse af bog om mod-
standskampen

3. IT udstyr
4. Udgivelse af personlige beretninger fra

frihedskampen
5. Udvikling af hjemmeside
6. tur til Kz-lejr
7. tur til Petrograd, byen der udstod 900

dages belejring

23.737,13

Amnesty International
Formål: Arbejder for folks ba-
sale menneskerettigheder.

1. Oplysnings- og informationsarbejde om
Amnesty International

2. Ny software til fundraising
3. Anskaffelse af IT, hardware
4. Menneskerettighedsundervisning (mate-

rialer)
5. Skriv for Liv (materialer)
6. Informationsmaterialer rettet mod aktive
7. Indkøb af inventar

156.117,30

Ampo. dk
Formål: At støtte og oplyse om
det humanitære arbejde.

1. Materialer til kørestole til handikappede
2. Udstyr til REHAB-klinik
3. Informationsmateriale
4. EDB-udstyr

7.760,22

Assist
Formål: En nonprofit og upoli-
tisk hjælpeorganisation, som
yder akut hjælp og langsigtet
udviklingsbistand til fattige,
marginaliserede og svage.

1. Inventar til lederbolig, Mozambique
2. Inventar til gæstelærerbolig, Mozambi-

que
3. Inventar til 2 elevværelser, Mozambique 3.710,66

Astma-Allergi Danmark
Formål: At forebygge astma og
allergi, forbedre vilkårene for
astma- og allergipatienter samt
hjælpe mennesker, der er berørt
af astma og allergi på vej til
hele løsninger og en bedre hver-
dag.

1. Udstyr til redigering af instruktionsfilm

4.648,83

Astma-Allergi Foreningens
Oplysningskreds
Formål: At forestå almennyttig
med folkeoplysende virksom-

1. Videreførelse af IT-værksted (anskaffel-
ser)

2. Indkøb af bøger og lukkede bogskabe
3. Brochuretryk-Foreningens projekter

23.737,13
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hed, kulturelle og debatskaben-
de arrangementer inden for fol-
keoplysningslovens rammer.
Samt at forbedre livskvaliteten
for alle, der er direkte eller indi-
rekte berørt af astma og anden
lunge-handicap ved afholdelse
af kurser og undervisning.

4. Indkøb til musikværksted (instrumenter)
5. Indkøb af dvd-er mindfullness
7. Indkøb af Hjertestarter

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

1. Inventar til kontor
2. Jubilæumstidsskrift
3. Nyt logo - banner m. m.
6. Lokal partner opdatering af IT
7. Ebolaforebyggelse

4.519,19

Børn i Afrika
Formål: At støtte arbejde for de
værst stillede børn i Afrika.

1. Skolematerialer til uddeling i Uganda
2. IT-udstyr mv. til medarbejder i Kampala
3. Informationsmateriale

17.072,48

Børn i Rumænien
Formål: At udøve humanitær
bistand til børn og voksne pri-
mært i Rumænien.

1. Nødhjælpstransporter
2. Computere til unge i Rumænien 41.083,50

Børn Sulter
Formål: At yde akut hjælp til
børn, der er i overhængende fare
for at dø af sult. At yde langsig-
tet hjælp til forældreløse og ud-
stødte børn i primært Afrika,
Asien og Sydamerika, hvor si-
tuationen er alvorligst.

1. Opførsel af børnehjem i Nepal
2. Inventar til skole i Tanzania
3. Inventar/renovering til børnehjem i Tan-

zania
4. Førstehjælpsudstyr til fire børnehjem
5. Opførelse af køkkenfacilitet ved skole i

Tanzania
6. Ferieoplevelse for børnehjemsbørn i

Tanzania og Nepal

96.591,88

Børn Uden Grænser
Formål: At virke for et dansk-
vestafrikansk samarbejde til
gavn for de deltagende landes
befolkninger, med særligt fokus
på børn og unge.

1. Renovering af Jamorial Education Cen-
tre, Gambia

2. IT-udstyr til foreningen Børn uden
Grænser 14.059,69

Børnefonden
Formål: Med udgangspunkt i
det enkelte barn, dets familie og
lokalsamfundet at arbejde in-
denfor sundhed, uddannelse og

1. Anskaffelse af hardware til Børnefonden
i Vestafrika

2. Tablets til Børnefondens udviklingscen-
tre i Vestafrika

130.645,53
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indtægtsskabende aktiviteter i
den hensigt at støtte fattige
børns udvikling over hele ver-
den.

3. Optimering af hjemmeside og IT-syste-
mer

4. Anskaffelse af hardware til Børnefonden
i Danmark

Børneulykkesfonden
Formål: At yde støtte til under-
visning, information, uddannel-
se og/eller forskning eller andre
almennyttige aktiviteter vedrø-
rende børneulykker i private
hjem, på skoler, i fritidsklubber
og fritidsforeninger, herunder
idrætsforeninger, i trafikken og
andre steder, hvortil der er ad-
gang for offentligheden, eller på
andre steder, hvortil børn eller
bestemte grupper af børn har
adgang – herunder med sigte på
forebyggelse af børneulykke og
de fysiske og psykiske følger
heraf for børn i alderen 0 – 18
år.

1. Trykning af informationsmateriale
2. Materialer
3. IT-udstyr

197.513,40

CARE Danmark.
Formål: Fremme økonomisk
udvikling i og fremskaffe støtte
til U-lande.

1. Markedsføringsmateriale - trykning
2. Spejlreflekskamera
3. IPads til gadehververe
4. On-site backup løsning

10.955,60

Cykler til Senegal
Formål: At samarbejde med
den afrikanske landbrugssorg.
Colufifa. At bane vej for bære-
dygtig fremtid i verden samt
gensidig kulturudveksling.

1. Projekt Sesam anvendelse, Senegal
2. Kommunikationscenter, Senegal

5.354,55

Danish African Aid
Formål: At yde almennyttigt
humanitært hjælpearbejde. Her-
under afhjælpning af menneske-
lig nød og lidelser.

1. Færdiggørelse af skole i Rutemba i
South Kivu Provence i Dr. Congo

2. Opførsel af sundhedsklinik ved skole i
Rutemba

3. Opførsel af børnehjem ved skolen i Ru-
temba

4. Plejehjem i Bukavuregionen i Dr. Con-
go.

5. Containertransporter til Bukavu-området
i Dr. Congo

6. Vandbrønde i Bukavu-regionen i Dr.
Congo

263.390,89
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7. Medicin, mad og vaccinationer til foræl-
dreløse børn i Bukavu-regionen

8. Opsætning af solcelleanlæg og generator
ved skole i Rutemba

9. Renovering af hospital i byen Uvira
10. Fremstilling af hjemmeside og nyt logo
11. Inventar til bibliotek i Kaoma, Zambia
12. It-udstyr til Universitet i Bukavu, Dr.

Congo
13. Computere og IT-udstyr til børnehjem i

Kigoma.

Danmarks Naturfredningsfor-
ening
Formål: At Danmark bliver et
bæredygtigt samfund med et
smukt og varieret landskab, en
rig og mangfoldig natur og et
rent og sundt miljø.

1. Ergonomiske svanemærkede kontorstole
2. 45 stole til stort mødelokale
3. Plakatprinter
4. I-Macs til redaktionelle medarbejdere
5. Trykning af årsrapport
6. Afslibning og lakering af parketgulve
7. IPhones til medarbejdere
8. Trykning af informationsfoldere om 10

DN afdelinger
9. IPads til medarbejdere
10. Pc'er til medarbejdere
11. Tryk af fakta pjecen sådan ligger landet

- tal om naturen
12. Genoptryk af fakta pjecer sådan ligger

landet - tal om landbruget og tal om
vandet

73.265,58

Dansk Angolansk Venskab
Formål: Fremme kontakt og
forståelse mellem Danmarks og
Angolas befolkninger.

1. Medicinsk udstyr til Angola

3.195,38

Dansk Balkan Mission
Formål: Humanitær indsats til
fordel for den lidende befolk-
ning på Balkan.

1. Projekt vandforsyning i romalandsbyer,
Rumænien

2. El-tilslutning til fattige i romalandsbyer,
Rumænien

3. Medicin & medicinsk udstyr, Rumænien
4. Projekt tandpleje, Rumænien
5. Fødevarehjælp, Rumænien

269.325,17

Dansk Blindesamfund
Formål: At varetage blinde og
svagsynedes interesser for her
igennem at sikre ligestilling
med andre borgere i samfundet

1. Beskæftigelse af synshandicappede i
Myanmar (anskaffelse af udstyr til lyd-
studie, instrumenter og materialer til
produktion af hvide stokke)

2. Sommerlejre for blinde og stærkt svag-
synede børn i Rwanda

10.681,71
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og mulighed for selvbestemmel-
se over eget liv og tilværelse.

3. Fysisk aktivering og sport for synshandi-
cappede i Mongoliet (anskaffelse af ud-
styr)

Dansk Børnefond
Formål: Yde bistand til børn og
unge i U-lande bl. a. igennem
fadderskab

1. Renovering og udvidelse af drengebyg-
ning samt Renovering/færdiggørelse af
undervisningsbygning, Ghana

2. Renovering af 10 klasseværelser, depo-
trum og inventar, Ghana

3. Renovering og udbygning samt toiletter
på tre skoler, Ghana

4. Fælles kommunikationssystem og sol-
cellesystem, Pakistan

5. Printer, computer, videokamera
6. Sikkerhedshegn og solcelleanlæg, Gam-

bia
7. Pigebygning, Bangladesh
8. Renovering af køkken og spisesal samt

lærerbolig, Gambia
9. Sportsplads til Pakistan Adv Seminary,

Pakistan
10. Renovering af Patiensa Edc Center,

Ghana
11. IT og inventar til New Jeshwang Cen-

ter, Gambia

288.018,16

Dansk Cyklistforbund
Formål: Skabe større færdsels-
sikkerhed for cyklister mm.

1. Forbedring og videreudvikling af Golds-
printanlæg

2. Produktion af nyt hvervemateriale
3. Ombygning og forbedring af Cyklistfor-

bundets butikskontor
4. Indkøb af GPS udstyr

8.228,11

Dansk Epilepsiforening
Formål: At mennesker med
epilepsi skal begrænses mindst
muligt i deres levevilkår. At ud-
brede kendskabet til epilepsiens
årsager, behandling og dens
psykologiske og sociale konse-
kvenser. At støtte initiativer, der
forbedrer behandlingsmulighe-
der, samfunds-, erhvervs- og le-
vevilkår for personer med epi-
lepsi. At fremme og støtte forsk-
ning til gavn for personer med
epilepsi. At samle personer med

1. Tablet til foreningens hovedbestyrelse
og ledelse

2. Medlemsbrev med tilhørende medlems-
kort inkl. Førstehjælpsråd

3. Ny kopimaskine
4. It-udstyr til landskontoret

25.563,07
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epilepsi og andre om disse op-
gaver.

Dansk Folkehjælp
Formål: At arbejde for og yde
støtte til de socialt dårligt stille-
de, psykisk og fysisk handicap-
pede og andre svage grupper så-
vel nationalt som internationalt

1. Udskiftning af gammelt EDB-udstyr på
hovedkontoret

2. Anskaffelse af nyt regnskabsprogram til
hovedkontoret

3. Anskaffelse af ny kopimaskine til erstat-
ning af ældre kopimaskine

4. Nedrivning af forfalden feriekoloni
5. Anskaffelse af akustikbilleder til møde-

lokaler
6. Anskaffelse af udvendig solafskærmning

til mødelokaler på hovedkontoret
7. Redigering og genoptryk af første-

hjælpsbøger
8. Anskaffelse af udstyr til frivillige i

Dansk Folkehjælps katastrofeenhed
9. Anskaffelse af samariterudstyr
12. Anskaffelse af førstehjælpspuder
14. Anskaffelse/udvikling af online eva-

luerings- og effektmålingsskemaer
15. Anskaffelser til social café i Herning
16. Udvikling af organisationens hjemme-

side, medlemsforum og sociale medier
17. Udvikling og anskaffelse af videoklip

om organisationens arbejde
18. Udvikling og anskaffelse af nyt infor-

mationsmateriale
19. Anskaffelse af Roll UP til 50 lokalafde-

linger
20. Anskaffelse af kunst til udsmykning af

udendørs område ved organisationens
hovedkontor

21. Istandsættelse af grønne arealer om-
kring organisationens hovedkontor

429.973,07

Dansk International Bosæt-
ningsservice
Formål: Fremme en bæredygtig
og integreret bosætning blandt
fattige i ulande.

1. IT-udstyr
2. Elektronik
3. Kontorudstyr
4. Tryk af informationsmateriale

8.744,76

Dansk Rumænsk Venskabs-
og Folkeoplysningsvirksom-
hed

1. Indkøb af vintertøj, fodtøj og støvler
2. Indkøb af sengelinned og boksmadrasser
3. Renovering og udskiftning af døre og

vinduer + isoleringsmaterialer

36.838,21
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Formål: At bistå med opbyg-
ning af folkeoplysning i Ru-
mænien.

4. Tilskud til vaskemaskiner, tørretumbler
og køkkenudstyr

5. Skolerekvisitter
6. IT-udstyr + fjernsyn
7. Udskiftning af inventar
8. Etablering af legeplads
9. Renovering af badeværelser
10. Skolerejse for børnehjemsbørn

Dansk Russisk Forening
Formål: Kulturel og folkeoply-
sende virksomhed mellem DK
og Rusland.

1. It-udstyr, 4 digitalkameraer
2. It-udstyr, bærbar computer
3. Kontormaskineri, farve-laserprinter
4. Informationsmateriale, foreningsbroch-

ure

4.564,83

Dansk Røde Kors
Formål: Forhindre og lindre
menneskelig lidelse, hvor end
den findes, beskytte liv mv.

1. Førstehjælpsudstyr til lokalt frivilligt
førstehjælps- og samariterarbejde i Dan-
mark

2. Produktion af forskelige informations-
materialer om førstehjælp

3. Færdiggørelse af projekt ”Medical team”
(anskaffelse af udstyr)

383.461,25

Dansk Tanzaniansk Forening
(DANTAN)
Formål: Fremme kontakt, for-
ståelse og samarbejde mellem
de to lande.

1. Færdiggørelse af udstilling i National
Museum of Tanzania

2. Undervisningsmateriale for børn om be-
støvning og bier

16.068,21

Dansk Ugandisk Venskabsfor-
ening
Formål: For at bygge bro mel-
lem befolkningen i Uganda og
Danmark ved at fremme inter-
kulturel forståelse og interkultu-
relt samarbejde mellem natio-
nerne.

1. Støtte til Lango Development Initiative

5.477,80

Dansk Vegetarforening
Formål: At fremme udbredel-
sen af vegetarisk levevis via
øget interesse for frugt og grønt
samt oplysning om ernæringens
betydning for helbredet mv.

1. Projekt for fattige børn på indisk børne-
hjem

2. To klasselokaler til vegetarisk skole i In-
dien

3. To computerlokaler og computere til ve-
getarisk skole i Indien

4. Sunde vegetariske måltider til 1. 000 in-
diske børn

174.102,75
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5. Materialer og computere til vegetarisk
skoleprojekt

6. Kontormøbler og computere
8. Trykning af pjece om sult og fattigdom
9. Trykning af pjece om dyreetik og vege-

tarisk mad
10. Trykning af pjece om vegetarisk ernæ-

ring for gravide og børn
11. Genoptryk af intropjece
12. Genoptryk af pjece om kød og bære-

dygtighed
13. Trykning af pjece med vegetariske op-

skrifter
14. Trykning af opskrifter fra vegetariske

blogs
16. Genoptryk af pjece til personale i of-

fentlige køkkener

Dansk-Armensk Forening Da-
narmen
Formål: At fremme og udbygge
mellemfolkelige forbindelser
mellem Danmark og Armenien
og udvikle forståelse mellem de
to landes befolkninger gennem
folkeoplysende og kulturel virk-
somhed samt være samlingssted
for møde mellem herboende ar-
meniere og danskere.

1. Hjælp til mindst 10 Syriske flytninger i
Armenien med tøj og mad

2. Støtte til Syriske armenier med deres ny-
fødte børn

4.564,83

Dansk - Indisk Børnehjælp
Formål: At hjælpe børn og
kvinder i Indien.

1. Renovering af vagtmandshus, Indien
2. Solcelledrevet batterisystem til vagt-

mandshus, Indien
3. En septiktank til sovesalen til børne-

hjemmet, Indien
4. 2 stk. Adobe programmer til PC/bærbar

PC
5. Ekstern harddisk til PC
6. 4 stk. Roll-up bannere
7. 800 stk. bogmærker
8. 1 stk. trådløs mus

7.242,29

10



Danske Hospitalsklovne, For-
eningen
Formål: At sprede glæde blandt
syge og udsatte børn.

1. Trykning og produktion af informations-
materiale

2. Indbo og møbler
3. IT-udstyr
4. Materialer
5. Mindre projekter (istandsættelse mv)

372.932,28

Danske Soldaterforeningers
Landsråd
Formål: At varetage og formid-
le samarbejde mellem danske
soldaterforeninger.

1. Trykning af foreningsblade
2. IT-udstyr

230.980,57

Dansk-Nepalesisk Selskab
Formål: At fremme dansk-ne-
palesisk samarbejde om bære-
dygtig
udvikling, turisme, samhandel,
kultur, m. m.

1. Trykning af 2 stk. blade
2. Materialer til deltagelse i Mangfoldig-

hedsfestivalen
3. Eksterne harddiske til back up 3.104,09

DanWatch
Formål: At sætte fokus på dan-
ske virksomheders handel med
og brug af arbejdskraft og natur-
ressourcer I udlandet.

1. IT-udstyr
3. AV-udstyr
4. Møbler 9.677,45

Demokratisk Forum - Ru-
mænien
Formål: Fremme demokratisk
og økonomisk udvikling ved at
yde humanitær hjælp mv.

1. International keramisk sommerlejr, Ru-
mænien

2. Lokalt køb af humanitære materialer til
børnehjemsbørn

3. Bustransport af materialer til børnehjem
i Rumænien

4. Sommerlejr for børnehjemsbørn, Moldo-
va

5. Sommeraktiviteter på børnehjem i Mol-
dova

6. Nødgenerator til hospitalet i Moree,
Ghana

7. Myggenet til børnehjemsbørn, Ghana
8. Madrasser og sengetøj til gadebørn,

Ghana
9. Lokalt køb af undervisningsmaterialer til

skoler, Ghana
10. Indkøb af frugttræer til børnehjem,

Carpineni, Moldova
11. Reparation af børnehjemmets varmesy-

stem, Moldova

52.997,72
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12. Renovering af taget, børnehjem, Carpi-
neni, Moldova

13. Sommerlejr for gadebørn fra Tromme-
skolen, Ghana

14. Kulturelle arrangementer for og med
gadebørn, Ghana

15. Trommeskolen som aktør ved danske
festivaler m. m.

16. Teknisk udstyr til Trommeskolen, Gha-
na

17. Undervisningsudstyr til skolen i Moree,
Ghana

18. Stationære Pc’er til skolen i Moree,
Ghana

19. Pc’er til REMARs administration, bør-
nehjem, Ghana

20. Renovering af specialskolen i Nispore-
ni, Moldova

21. Lokalt køb af bærbare Pc’s, børnehjem,
Moldova

22. Rensning af børnehjemmets drikke-
vand, Moldova

Den Danske Afghanistan Ko-
mite
Formål: Aktiv humanitærhjælp
til krigsofre og til landets gen-
opbygning.

1. Opførelse af fødestue til sundhedsposten
i landsbyen Taqcha, Afghanistan

2. Opgradering af hospitalets træningshall,
Afghanistan

6.116,88

Den Nordiske Lejrskoles Ven-
ner
Formål: Støtte for den nordiske
lejrskole i Hillerød og dens
virksomhed.

1. Renovering af toiletter i lejrskolebygnin-
gen

2. Renovering af tag og tagrender inkl. ud-
skiftning af ovenlysvinduer

3. Udskiftning af vinduer i lejrskoleafdelin-
gen

34.692,73

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

1. Indsamling af nødhjælp til Ukraines in-
telligenshandicappede (kampagne)

2. Mobile kørestolsramper
3. Sproglaboratorium (udstyr)
4. Informationspakke om DEH og social-

økonomisk virksomhed
5. Formidling af film materiale fra DEH’s

arbejde

29.612,99

Dialogos
Formål: At bistå befolknings-
grupper u-landende på deres

1. Indkøb af 2 bærbare Pc’er og kontorar-
tikler 1.542,91
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selvvalgte vej væk fra fattig-
dom. At arbejde for demokrati
og en retfærdig ressourceforde-
ling. At inddrage og aktivere de
store ressourcer, der findes i
Danmarks tætte net af forenin-
ger, institutioner og virksomhe-
der.

Donation Danmark – Ru-
mænien
Formål: Forening bestående af
læger, sygeplejersker mv. som
ønsker at hjælpe aktivt i Ru-
mænien.

1. Transportstøtte til nødhjælp
2. Hjælp til børn af roma herkomst (skole-

materialer og hygiejneartikler mv. )
3. Materialer til fanger (maleartikler) 8.216,70

Dyrenes Alliance
Formål: At påvirke samfundet
til at anerkende dyr som væren-
de levende, følende individer,
som har krav på rettigheder.

1. Kampagnematerialer til uddeling (fol-
der)

2. Kampagne-udstyr
3. Udvikling af hjemmeside
4. Kogebog med dyrevenlige opskrifter
5. Smartphones til koordinatorerne
6. Visualisering af foreningens profil (korte

videoklip)

91.296,67

Dyreværnet – Foreningen til
værn for værgeløse dyr
Formål: At virke for dyrenes
vel, både lokalt og på landsplan,
samt vinde og udbrede forståel-
se for dyrebeskyttelse, modvirke
al dyrplageri.

1. Procesudsugningsanlæg til dyrlægekli-
nik

2. Spuleanlæg
4. Kontormøbler
5. Rulleborde
6. Samtaleanlæg

26.730,84

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

1. Bibliotek, Indien
2. Mur omkring børnelandsbyen og over-

vågningskameraer, Indien
3. Vedligeholdelse (maling af mur- og træ-

værk), Indien
4. Lille "stald" til køer og grise, Indien
5. Ny brønd, Indien
6. Førstehjælps udstyr, Indien
7. Nyt hus til 8-10 piger, Indien
8. Opsamling af regnvand til 2 huse, Indien

39.303,22

Erhvervshæmmede fra Fri-
hedskampen (Jysk afd. )

1. Ture (Kz-lejre i Østrig, 4. /5. maj i Fre-
dericia og Kolding, Befrielsessamling 23.737,13
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Formål: Mennesker som kom
til skade under besættelsestiden
og derfor fik nedsat erhvervsev-
ne.

på Skamlingsbanken og Ryvangen, tur
til Bornholm)

Erhvervshæmmede fra Fri-
hedskampen (Sjællands afd.,
Roskilde)
Formål: Mennesker som kom
til skade under besættelsestiden
og derfor fik nedsat erhvervsev-
ne.

1. Busser til Mindelunden 4. maj 2016 (ud-
flugt)

2. Auschwitzdag d. 27. januar 2016
3. Tur til Tyskland efterår 2015, 6 dage
4. Tur i Danmark i foråret 2016, 4 dage
5. Trykning af jubilæumsnummer af bladet

”Modstandskampen 1940-45”
6. Efterårstur for tidl. modstandsfolk m. fl.

efteråret 2015
7. Mindetur til Rorupstenen 9. august 2015
8. Anskaffelse af bærbar PC og bærbar

projektor
9. Blomster, kranse og bånd til mærkeda-

gene sommeren 2015 og forår 2016
10. Tilskud til foreningens Grundlovsfest

og Generalforsamling 2015

35.149,22

Fair Trade Mærket Danmark
Formål: Fremme af eksistenssi-
krende og miljøvenlig handel
med ugunstigt stillede produ-
center samt den hermed for-
bundne oplysningsvirksomhed;
At virke til udbredelsen af bære-
dygtig handel og af fondens
mærke til brug for produkter,
der opfylder minimumsbetingel-
ser i social og økologisk hense-
ende.

1. Anskaffelse af bærbare computere

4.199,65

Folk og Sikkerhed
Formål: Styrke og vedligeholde
forsvarsviljen og forsvarsevnen.

1. Trykning af informationsmateriale til ve-
teranarbejde 2.738,90

Folkebevægelsen mod Nazis-
me
Formål: At medvirke til at af-
sløre og bekæmpe alle former
for nazisme og dens racistiske
grundlag

3. IT udstyr
5. Tur til Kz-lejr Mauthausen, Østrig
6. Tur til Petrograd 11.138,19

Folkevirke 1. Bærbar pc inkl. software 5.979,93
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Formål: At bringe nyt initiativ
til oplysningsarbejdet. At frem-
me en aktiv dialog og derved gi-
ve deltagerne et bedre funda-
ment for at deltage engageret i
den demokratiske proces.

3. Regnskabsprogrammet C5
4. Inspirationsmateriale på engelsk
5. Tilskud til udgivelse af "Folkevirke"
6. Efterårslejrophold for børn/bedstemødre

Fonden Danske Veteranhjem
Formål: At yde støtte og hjælp
til veteraner og pårørende samt
at være et fristed for alle vetera-
ner og pårørende.

1. Fællesarrangementer
2. Ture
3. Feriekoloni
4. Idræt
5. Fornyelse/nyt inventar
6. Renovering af gulv og køkken

168.898,84

Fonden for Træer og Miljø
Formål: Gennem oplysning,
forskning eller på anden måde
at støtte bestræbelser for, inden
for landets grænser, at bevare
eller ny skabe træplantninger,
enkelttræer og buske, der er
værdifulde miljømæssigt eller i
botanisk, kulturhistorisk eller
æstetisk henseende.

1. Renovering af Valdemar Petersens Ro-
sensamling

2. Pjecer og informationsmateriale om Ge-
rlevparken

55.234,48

Fontanas Venner
Formål: Udbrede af kendskabet
til behandlingsformer til af-
hjælpning af afhængighedssyg-
domme for at forbedre familiers
vilkår i ind- og udland med sær-
lig fokus på svage samfunds-
grupper i udviklingslande.

1. Projekt ”En lettere Barndom” – anskaf-
felser til undervisningsbrug og handi-
capforanstaltninger

2. Drop-In Centeret i Khanh Hoa, Vietnam;
Indretning af regionalt projektkontor

3. DøgnCenteret i Khanh Hoa; musikudstyr
4. Drop-In Centeret i Hanoi, Vietnam; ind-

retning af regionalt projektkontor
5. Materialer til brug for et mobiliserings-

arbejde til fordel for seksuelt misbrugte
og rusmiddelbrugende gadebørn i Viet-
nam

6. Materialer til brug ifm. Sponsorarrange-
ment til fordel for seksuelt misbrugte og
rusmiddelbrugende gadebørn i Vietnam

23.749,46

Foreningen Etiopiens børn
Formål: Gennem donationer at
støtte konkrete projekter til for-
del for levevilkår og uddannelse
hos børn i Etiopien.

1. Et mere selvforsynende børnehjem i
Etiopien: Konsolidering af havebrug og
hønsehold

2. Et mere selvforsynende børnehjem i
Etiopien, projekt 2: Solcelleanlæg

4.382,24
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Foreningen LittleBigHelp
Formål: At indsamle penge til
projekter med både langsigtede
og akutte behov. LittleBigHelp
er som udgangspunkt en dyna-
misk velgørenhedsorganisation,
der har til formål at hjælpe flere
steder i verdens fattigste områ-
der.

1. Forbedring af Centre for Special Educa-
tion med nyt terapeutisk udstyr & mobi-
litet træningsredskaber

2. Udvidelse af Shalimar Pre and Primary
School i Kolkatas slum

3. Fundraising- og oplysningsmateriale i
LittleBigHelp

8.627,54

Foreningen Russiske Ferie-
børn i Kjellerup og omegn
Formål: Indsamle tøj, sko og
støvler til værtsfamilier i Mur-
mansk, feriebørns ferieophold i
Danmark.

1. Udflugter til de russiske feriebørn/tolke/
pædagoger

2.099,82

Foreningen Straatag
Formål: At medvirke til at be-
vare almene bevaringsværdige
og fredede stråtækte gårde, huse
og bygningsværker.

1. Temanummer af foreningens blad
STRAATAG samt informationsfolder

2. Projektor, lærred, mikrofon til brug ved
møder, foredrag, kurser

4.564,83

Foreningen til Integration af
Nydanskere på Arbejdsmar-
kedet
Formål: At arbejde for fjernelse
af alle væsentlige hindringer for
nydanskeres integration på det
danske arbejdsmarked, og andre
dermed i forbindelse stående ak-
tiviteter efter bestyrelsens skøn.

1. Opdatering af hjemmeside
2. Opdatering af Højtidskalender-app
3. Tryk af nyt materiale
4. Udvikling af online mentorkursus
5. Genoptryk af "Når mangfoldighed ska-

ber værdi"
6. Indkøb af et filmkamera
7. Indkøb af to smartboards
8. Indkøb af otte mobiltelefoner
9. Indkøb af et mødebord til 15 personer

inkl. Stole
10. Indkøb af et mødebord til 4 personer

inkl. stole

23.362,82
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Foreningen VIAid – Cafe Re-
tro
Formål: At fremme næstekær-
lighed, eksistentiel refleksion og
kreativitet. At igangsætte, ud-
vikle og drive innovative pro-
jekter, er nonprofit og/eller ud-
fører humanitært eller socialt ar-
bejde og/eller tilbyder folkeop-
lysende aktiviteter.

1. Indbo og hårde hvidevarer
2. Møbler
3. Undervisningsmateriale og legetøj
4. Istandsættelse af ejendom
5. Udendørsareal 3.651,87

Fregatten Jylland, D. S. I.
Formål: At bevare og vedlige-
holde Fregatten Jylland, drive
Fregatten Jyllands museum og
derigennem sikre kommende
generationers mulighed for at
forstå, hvorledes livet var om
bord i de store træskibes tid.

1. Informationsfolder
2. Medlemsblad
3. Trykning af guide*
4. Visuel fremvisning af konstruktionsteg-

ninger
5. It-udstyr, grafisk arbejde
6. It-udstyr, 3d optegning
7. Kontormøbler, administration
8. Udvikling af APP
9. Inventar, bibliotek
10. Hjemmeside, opgradering og oversæt-

telse
13. Låsesystem
14. Skoletjeneste, opgavehæfte
16. Formidling, Fregatten som Kongeskib*

377.511,72

Friends International
Formål: At støtte humanitært
og socialt arbejde i ulande.

1. Inventar til et bibliotek og computerrum,
LF School, Garissa, Kenya

2. Mad til skolebørn, LF School, Garissa,
Kenya

2.738,90

FSC Danmark
Formål: At fremme bæredygtig
skovdrift ved at styrke FSC som
brand i Danmark. Foreningens
arbejde omfatter blandt andet: at
styrke kendskabet i klart define-
rede målgrupper gennem aktivi-
teter og kampagner; kontrollere
brugen af FSC’s logo; servicere
medlemmerne med henblik på
at øge deres salg af certificerede
produkter; øge certificeringen af
danske skove; udvikle og revi-
dere standarder til certificering;

1. Kamera og Studiebaggrund
2. Bærbar computer

2.747,94
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pressearbejde og oplysning om
FSC.

Gambias Venner
Formål: Generelt økonomisk
støtte, udvikling, og hjælp til
Gambia samt at fremme udveks-
ling af information og udbyg-
ning af kontakt mellem Dan-
mark og Gambia. Specielt admi-
nistrerer foreningen sponsor-
kontrakter til gavn for Gambias
børns uddannelse.

3. Færdiggørelse af IT-center i Sintet - Mur
omkring bygningen

4. Færdiggørelse af IT-center - Elektriske
installationer, internet mm

5. Solcelleanlæg til IT-center 5.021,32

Globale Skolepartnerskaber
Formål: At fremme undervis-
ningsbaserede skolepartnerska-
ber mellem danske skoler og
skoler i den fattige del af ver-
den.

1. Informationsmateriale: Tryk af årsrap-
port 2014

2. Informationsmateriale: Trykning af revi-
deret manual

3. Informationsmateriale: Produktion af
foldere og plakater

4. It-udstyr: 2 bærbare computere
5. It-udstyr: dockingstation og ekstern

skærm
6. Software: Regnskabsprogram
7. Software: Design- og fotobehandlings-

programmer

4.336,59

Help Your Next
Formål: At yde almennyttigt
humanitært hjælpearbejde i ind-
og udland. Herunder afhjælp-
ning af menneskelig nød og li-
delse. At støtte og hjælpe ud-
lændinge i Danmark til bedre
integration og demokratiforstå-
else.

1. Hjemmeside og informationsmateriale
3. Renovering af skole for voldsramte

kvinder i Dr. Congo
4. Renovering af sundhedsklinik Dr. Congo
5. Vandboringer til Uvira i Dr. Congo
6. Vandboringer til Indien
7. Mad og medicin til "slumbørn" i Indien
8. Transport af skole- og hospitalsudstyr
9. Projekt malaria-net til Østcongo
10. Udvidelse af skole Uvira-området i Dr.

Congo
11. Bad- og sanitetsbygning til skole i Uvi-

ra-området i Dr. Congo
12. Humanitærhjælp til fordrevne i Nordi-

rak
13. Mad, medicin og vaccinationer til Uvi-

ra-området
14. Majsmølle og hus til børnehjem

246.957,49
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Himmerlands Humanitære
Forening (tidl. Nøragers Hu-
manitære…)
Formål: At fremskaffe hjælpe-
midler til at hjælpe dårligt stille-
de børn og unge, dels ved at af-
holde sommerlejr, dels ved at
forbedre deres levevilkår og ud-
dannelsesmuligheder i deres lo-
kalområde.

1. Sommerlejr for russiske børnehjemsbørn
2. Tandlægeprojekt
3. Renovering af den nedslidte sygeafde-

ling
4. Etablering og fornyelse af opholdsrum

samt sanserum til børnene
5. Renovering af trappeopgange til børne-

nes soverum
6. Etablering af en større overdækket ter-

rasse
7. Renovering af eksisterende legeplads

foran skolebygningen
8. Etablering af en ny legeplads
9. Indkøb af vinterstøvler
10. Indkøb af langrendsski, skistave, ski-

støvler, kælke og skøjter

88.557,77

Hjælp Jelgava – Vejles ven-
skabsby
Formål: Hjælpe Vejles ven-
skabsby igennem indsamling
med opbygning af et demokra-
tisk samfund.

1. Opbygning af IT klasse i Jelgava Let-
land

2. Renovering af el kørestole, hjælpemidler
til Letland

3. Transport af materiel til social fond
4. Transport af materiel Børnehjem og Bør-

nehaver

7. 961,07

Hjælp til Litauens Børn, For-
eningen
Formål: Humanitær støtte for
børnehjem, plejehjem og syge-
huse i Litauen.

1. Beklædning og fodtøj
2. Sengelinnede og håndklæder
3. Transport 145.618,19

Hospice Forum Danmark
Formål: At udbrede kendskabet
til hospice-tanken og på at for-
bedre vilkårene i Danmark for
uhelbredeligt syge og døende
mennesker samt deres pårøren-
de.

1. Tryk af indstik til magasinet "Ældresa-
gen Nu" til oplysningskampagne

2. Anskaffelse af to projektorer samt to
lærreder

3. Anskaffelser til kontor (inventar, it, kon-
tormaskiner)

12.142,46

Humanity In Action
Formål: At bidrage til viden
om folkemord og racisme og at
arbejde for demokrati, menne-
skerettigheder, beskyttelse af
mindretal i tolerance og inter-
kulturel dialog.

1. Udvikling af ny hjemmeside og uddan-
nelsesplatform

2. Indkøb af IT
16.643,38
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Indien Gruppen Fyn
Formål: Bæredygtig forbedring
af levevilkår i den tredje verden,
specielt Indien.

1. Etablering af en håndværkerskole for
fattige unge i Indien (lokaleombygning
og færdiggørelse)

2. At forbedre fattige landmænds indtægt
ved indførelse af økologiske produkti-
onsmetoder i Sunderbans, Vestbengalen,
Indien

16.889,88

International Aid Services
Formål: At yde katastrofehjælp
til tredjelande.
Foreningen er bl. a. Den Danske
Pinsebevægelses katastrofe- og
udviklingshjælp til tredjelande.

1. Indkøb af nyt IT-udstyr
2. Trykning af oplysningsmateriale

3.651,87

International Kontakt
Formål: At arbejde for en styr-
kelse af international undervis-
ning og oplysning på alle ni-
veauer. At samarbejde med
partnere i udviklingslande for at
støtte projekter der sigter mod at
forbedre levevilkårene i lokal-
samfundet. At medvirke til in-
ternational forståelse og solida-
ritet og indsigt i globale og nati-
onale samfundsmæssige sam-
menhænge.

1. Cykelværksted-arbejdsplads og uddan-
nelsessted for unge mænd, Mali

2. Sundhedsprojekt for skolebørn

4.610,48

Jysk landsbyudvikling i Nepal
Formål: Med udgangspunkt i
andelstanken og princippet om
hjælp til selvhjælp støtter for-
eningen udvalgte nepalesiske
landsbyer i deres bestræbelser
på at løfte sig op over fattig-
domsgrænsen.

1. En plakat og tilhørende dialogværktøj

2.008,53

Kristen Børnefond Global Ca-
re
Formål: At hjælpe nødlidende
børn over hele verden, uafhæn-
gigt af religiøse, politiske og et-
niske forhold, der uden hjælp
udefra vil mangle de mest basa-
le livsfornødenheder til en sund
opvækst, udvikling og uddan-

2. Hallbyggeri til uddannelsescenter
3. AIDS-hjælpeprojekt
4. Udstyr til Klinik
5. Madprojekt Bangladesh
7. Trykning af informationsblad
8. Informationskampagne

86.229,70
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nelse. Derved ønsker fonden at
fremme den mellemfolkelige
forståelse.

Kvindernes Internationale Li-
ga for Fred og Frihed
Formål: Social, økonomisk og
politisk lighed og retfærdighed.
Afskaffelse af enhver form for
krig og væbnet konflikt. Afskaf-
felse af al form for diskriminati-
on.

1. Printer
2. Foldere og pjecer
3. Opgradering af hjemmeside

3.047,94

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

1. Aktuel kampagne og informationsmate-
riale

2. IT-udstyr 13.238,02

Landsforeningen for Byg-
nings- og Landskabskultur
Formål: Arbejde for bevaring
af arkitektonisk og kulturhisto-
risk værdifulde bygninger mv.

1. Trykning af temanummer
2. Teknisk udstyr
3. Hjemmeside 5.477,80

Leagounols Venner
Formål: At yde humanitær
hjælp til Øst Europa. Det vil si-
ge humanitære effekter til bør-
nehjem, alderdomshjem og fatti-
ge familier samt hjælp til ud-
dannelsesinstitutioner.

1. Lokalt indkøb af materiel til ny udendørs
legeplads for børnene på Starolecka-
hjemmet

2. Støtte til lokalt indkøb af inventar til fa-
miliebørnehjemmet "Nicolson" i Nispo-
reni, Moldova

3. Undervisningsmaterialer til børnene på
Starolecka i Polen

4. Ekskursioner/aktiviteter for børnene på
Starolecka hjemmet i Polen

5. Madrasser til krisecenter for kvinder
med børn i Polen

6. Transport af materiel til Starolecka
hjemmet i Polen

7. Lokalt indkøb af inventar til soverum-
mene i Starolecka hjemmet med børn i
Polen

8. Indkøb af UV-materialer og inventar til
teknisk skole i Titel, Serbien

9. Ekskursioner og aktiviteter for børnene
på børnehjemmet i Szamocin, Polen

10. Tilskud til bespisning af social udsatte
på Concordiahjemmet i Nisporeni, Mol-
dova

23.280,65
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11. Ekskursion for familiebørnehjemmet
"Nicolson" i Nisporen, Moldova

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

1. Anskaffelser til forbedring af arbejds-
miljøet i vores storrumskontorer

2. Indsamlingsbøsser
3. Trykning af indstik til aviser, i alt 1 mil-

lion indstik, fordelt på 8 forskellige avi-
ser

4. 15 nye lap tops til vores frivillige
5. Trykning af Læger uden Grænsers ma-

gasin Journalen
6. Trykning af Læger uden Grænsers Års-

beretning 2015
7. Udgifter til trykning af rekrutteringsfol-

der
8. Udgifter til trykning af informationsfol-

der
9. Nye kontorstole godkendt til 8 timers

daglig brug
10. Ny printer
11. Kamera - samt objektiv
13. Go-Pro kamera-sæt med kamera, bælte

og taske
14. 2 interaktive tavler (Smart boards).
15. En ny server
16. 3 stk. magnetiske verdenskort
17. Trykning af informationsskrivelse om

arv
18.. Ergonomiske tastaturer
19. Udgifter til etablering af onlinekam-

pagne om glemte kriser
20. Udstyr til afholdelse af Advanced Life

Support in Obstetrics kurser

292.948,18

Maternity Worldwide Fonden
Formål: At yde bistand, der
skal sikre og beskytte kvinders
og børns helbred i udviklings-
lande i forbindelse med gravidi-
tet og fødsel. Dette skal primært
ske gennem uddannelse af be-
folkningen i udviklingslande på
baggrund af evidensbaseret vi-
den.

1. Støtte til bekæmpelse af mødre-dødelig-
hed (sundhedsprojekt)

27.389,00

Mellemamerika Komiteen 1. Tryk af årsskrift MAMA
2. Førstehjælpsudstyr rejsepakker 2 12.206,36
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Formål: At mobilisere en bred
og aktiv solidaritet med befolk-
ningen i
Nicaragua og de andre latiname-
rikanske lande og støtte deres
kamp for demokrati og bedre le-
vevilkår.

3. Tryk af plakater
4. Tryk af klistermærker
5. Annoncer
6. Tryk af oplysningsfoldere
7. Tryk af Go-Cards
8. Tryk af foldere om rejser
9. Forlængerledninger
10. Maling til renovation af kontor
11. Mapper og kasser
12. Arkivskabe
13. Hæve-sænkebord
14. Kontorstol
15. Havemøbler
16. Ergonomisk tastatur

Mellemfolkeligt Samvirke
Formål: At fremme mellemfol-
kelig forståelse og solidaritet, at
bidrage til en bæredygtig global
udvikling og en retfærdig forde-
ling af jordens rigdomme.

1. Mindre istandsættelse og inventar til
Global Platform Palæstina

2. Mindre istandsættelse og inventar til
Global Platform Tanzania (TCDC) i Ar-
usha

3. Mindre istandsættelse og inventar til
Global Platform Bangladesh i Dhaka

4. Mindre istandsættelse og inventar til
Global Platform Ghana i Tamale

5. Inventar til Global Platform Nepal i
Kathmandu

6. Inventar til Global Platform El Salvador
i Suchitoto

7. Inventar til Global Platform Jordan i
Amman

8. Fornyelse af 2 sovesale
9. Indretning af reception og lobby
10. Udvikling af rekreativt og aktivt gård-

miljø

202.958,43

Miljø- og EnergiCentret i Hø-
je Taastrup
Formål: At styrke en bæredyg-
tig udvikling, der tilgodeser
økologisk balance.

1. 5 computere ønskes udskiftet/opgraderet
2. Termografikamera ønskes anskaffet til

udlån 3.560,57

Miljøbevægelsen NOAH (D. S.
I. )
Formål: At forbedre det leven-
de miljø ved aktivt at bekæmpe
miljøødelæggelsen og dens år-
sager og anvise alternativer,
samt støtte beslægtede aktivite-

1. Produktion af informationsmateriale
2. Udvikling af ny hjemmeside og online

informationsmateriale
3. Indkøb af IT-udstyr
4. Mindre renovering af sekretariatet
5. Indkøb af inventar

34.692,73
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ter, der opfylder NOAHs for-
mål.

Mission Øst
Formål: At yde akut bistand og
udviklingshjælp til nødlidende i
Østeuropa og Asien.

1. Anskaffelser – møbler og indbo/ IT-ud-
styr

2. Projekter – Ombygning af kontorer 28.521,63

MUNDU – center for global…
Formål: At medvirke til, at den
globale dannelse bliver en del af
den almene dannelse i Dan-
mark. Det sker ved at oversætte
komplekse globale temaer til
pædagogiske undervisningspro-
jekter og interkulturelle aktivite-
ter, der bekæmper fordomme,
nuancerer stereotyper og moti-
verer til stillingtagen og engage-
ment i forhold til globale udfor-
dringer.

1. Anskaffelse af IMAC
2. Anskaffelse af to Mac book Pro
3. Anskaffelse af tre videokameraer
4. Anskaffelse af It-udstyr, software og

hardware
5. Anskaffelse af Mini-projektor
6. Tryk af foldere og Pr. materiale
7. Tryk af materiale og indkøb af genstan-

de
8. Anskaffelse af kontorudstyr kontorstole
9. Anskaffelse af kontorudstyr hæve-sæn-

keborde

17.178,02

My African Child
Formål: Foreningen er almen-
velgørende. Donationer bruges
ubeskåret til varetagelse af bør-
nene ved Nkoaranga Orphanage
i Tanzania eller disses søsken-
des trivsel, dagligdag og økono-
misk støtte i forbindelse med
skolegang og uddannelse, samt
deres ophold på børnehjemmet.

1. Kompetenceudvikling af handicappet
ung pige i Tanzania bidrag selvforsør-
gelse

2. Arrangement til udbredelse om vores ar-
bejde med børnehjemsbørn i Tanzania

3. Trykning af Pjecer, visitkort, plakater m.
v.

4. Deltagelse i vores sponsorbarns eksa-
mens afslutning

5.295,21

Masaibarn. dk
Formål: At indsamle midler til
støtte for driften af Lengasti
Children Center, Lengasti, Tan-
zania. At indhente sponsorer til
hvert barn, som har ophold i
Lengasti Children Center. At
opretholde driften af bygninger
og på grund til brug for børne-
nes ophold mv.

1. Renovering af sanitetsbygningen i for-
bindelse med termitangreb

2. Opbygning af solcelleanlæg.
3. Færdiggørelse af byggeri

16.433,40

Netværket for Økologisk Fol-
keoplysning og Praksis / Øko-
Net

1. Nyt telefonsystem
2. Udvikling af ny hjemmeside/portal 12.010,08
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Formål: At informere, oplyse
og inspirere omkring natur og
miljø, økologi og
bæredygtig udvikling – samt at
skabe debat og netværk omkring
økologiske og bæredygtige til-
tag.
Ved økologi forstås en hushold-
ning med ressourcer, der er i ba-
lance med naturen.

3. Trykning og produktion af nyt PR-mate-
riale og medlemsblad

4. Anskaffelse af IT*

New Life Outreach
Formål: Formidle økonomi til
nødhjælp og udviklingsarbejde i
Afrika.

1. Ny toiletbygning, NL Academy, Tanza-
nia

2. Nye køkken faciliteter, pigehjem, Tanza-
nia

3. Nye vaske faciliteter, pigehjem, Tanza-
nia

53.865,03

Nordisk Folkecenter for Ved-
varende Energi
Formål: At fremme oplysning
og vidensformidling samt ud-
viklingsopgaver omkring vedva-
rende energi med særligt hen-
blik på produktion og beskæfti-
gelse i håndværk og mindre in-
dustri.

1. Solcelleinstallationer til skoler i Burkina
Faso

2. Informationsmateriale om solenergi til
Afrika

3.880,11

Nyt Hesteliv
Formål: At modtage eller opkø-
be heste og ponyer i nød og
hjælpe dem videre til et nyt og
bedre liv.

1. Medlemsblad
2. Projekt sundhedsscreening af alle heste-

ne
3. Ombygning og renovering af lade
4. Industrivaskemaskine og tørretumbler
5. Kontorskabe
6. Registrering af heste
7. Oplysningspjecer
8. Hjemmeside
9. Agilitybane
10. Renovering af hegnspæle og tråd
12. IT-udstyr videoovervågning
13. Røgalarmer

95.678,91

Pindsvinevennerne i Danmark
Formål: At opnå større udbre-
delse af viden om pindsvins le-
vevis, og om hvordan vi værner
bedst om dem. At pleje moder-
løse unger og yde gratis hjælp

1. Luplamper
2. Mikroskoper
3. Varmepuder 3.377,98
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til nødlidende dyr. At deltage i
internationalt arbejde om dyre-
beskyttelse og fremme af miljø-
et mv.

Pioner Afrika
Formål: At oprette rolle-model-
landbrug i Afrika, samt i den
bløde afdeling at oprette skoler
og helse centre.

1. Fælles opbevaring af afgrøder - silo - til
bl. a. løghøst

2. Produktionsanlæg til svinebesætninger
3. Produktionsanlæg til hønsehold/æglæg-

ning besætninger
4. Grønsagsproduktion og kunstvandings-

anlæg

26.476,03

Plan International Danmark
Formål: At opnå varige forbed-
ringer af levevilkårene for fatti-
ge børn og deres familier i ud-
viklingslande.

1. Skole- og byggematerialer til skoler i
Zambia

2. Desinfektion af skoler i Liberia efter
ebola epidemi

339.167,12

(Landsforeningen) Praktisk
Økologi
Formål: At fremme interessen
for og kendskabet til økologisk
forsvarlig levevis. Gennem op-
lysning, rådgivning og i praksis
at udbrede brugen af økologisk
forsvarlige dyrkningsmetoder
og dyrehold.

1. Trykning af blade, plakater til uddeling
til haveejere

2. Trykning af informationsmateriale
3. IT udstyr

90.351,75

Red Barnet
Formål: At hjælpe, direkte og
indirekte, de dårligst stillede
børn, såvel nationalt som inter-
nationalt.

1. Anskaffelse af møbler
2. Ombygning og istandsættelse
3. Anskaffelse af førstehjælpsudstyr
4. Trykning af informationsmaterialer

39.577,11

Red børnene i Gorom-Gorom
Formål: At støtte den burkinske
forening M’Balla Sukaabe (Red
Børnene) med hjemsted i Go-
rom-Gorom i at skaffe specielt
trængende børn i Oudalan-pro-
vinsen Mead, tøj, medicin, sko-
legang/uddannelse og andre
livsfornødenheder.

1. Fødevarehjælp til 75 værgefamilier for
de 138 forældreløse/med udsatte børn,
som foreningen hjælper

2. Afholdelse af månedlige fællesmøder
med oplysende formål og et nærende
måltid til alle børnene

3. Faglig uddannelse for de børn, der ikke
fortsætter i skolesystemet, bl. a. mester-
lære og iværksætterydelse

13.329,31

Red Orangutangen 1. Anskaffelser og oplysningsarbejde, Dan-
mark: 167.091,16
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Formål: Arbejder for overlevel-
se af orangutangerne og deres
levested eller lignende i Indone-
sien og Malaysia. At informerer
og sprede interesse om proble-
matikken omkring orangutan-
gernes overlevelse. At støtte
projekter, der sikrer overlevelse
af andre primater.

a) Anskaffelser til oplysningsarbejde
b) Trykning af informationsmateriale
c) Møbler
d) IT-udstyr

2. Mindre istandsættelser og anskaffelser
på Borneo*:
a) Tag til 20 bure
b) Reparation og anskaffelse af aircon-

dition anlæg
c) (Afvist)
d) Computere (2 styk)
e) GPS (2 styk)
f) Kameraer (2 styk)

3. Materialer og støtte til konkrete projek-
ter*:
a) Materialer til stimulering og rehabili-

tering af orangutanger
b) Genudsættelse af rehabiliterede oran-

gutanger i sikker skov
c) Brandbekæmpelsesudstyr til bevarel-

se af regnskoven
d) Materialer til miljøundervisning af

regnskovens børn
e) (Afvist)

Reméts Venner, Den Humani-
tære forening
Formål: At give økonomisk og
materiel støtte til børnehjemmet
Remét.

1. Ferieophold for svagt stillede børn
2. Indkøb af byggematerialer
3. Transport af materialer mv.
4. Inventar
5. Etablering af vandforsyning mv
6. IT-udstyr

20.085,27

Rumænien 97, Foreningen
Formål: Velgørende og huma-
nitær forening.

1. Transport af nødhjælp (5 stk.)
11.412,08

Rumæniensprojektet af 1992
Formål: At forbedre dagligda-
gen og fremtidsmulighederne i
Banat-provinsen

1. Transport til Rumænien
2. Hårde Hvidevarer, børnehjem, Gavojdia
3. Skoprojekt
4. Informationsmateriale

15.976,92

Samsø Energi- og Miljøkontor
Formål: At fremme omstillin-
gen af energiforsyningen til
Vedvarende Energi og fremme
omstillingen til en bæredygtig

1. Billede og lydanlæg
2. Vindretningsgiver og vindhastighedsmå-

ler 11.570,30
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udvikling, der tilgodeser økolo-
gisk balance.

Sarons Slette Missions- og
Nødhjælpscenter
Formål: Landsdækkende missi-
ons- og humanitær organisation,
der hjælper nødstedte.

1. Nødhjælps transport til Moldova
2. Nødhjælps transport til Ukraine
3. Udsendelse af unge til sommerlejrhjælp

for 500 børn i Moldova
4. Informationsblade

7.395,03

Sdr. Bork Nødhjælp
Formål: At yde almennyttig hu-
manitær hjælp.

1. Ombygning/færdiggørelse af bespi-
sningscenter i Cistel, Rumænien

2. Udskiftning af døre og vinduer på bespi-
sningscenter i Veresmort, Rumænien

3. Gulvlægning på ungdomscenter i Ocna
Mures, Rumænien

4. Renovering af køkken på bespisnings-
center i Ocna Mures, Rumænien

5. Færdiggørelse af toilet/baderum til
hjemløsecenter i Valga, Estland

12.051,16

Selskabet for Dansk Amfibie-
center
Formål: At deltage i bevarelse
af padder i Danmark og på in-
ternationalt plan, samt fremme
opdræt og information inden for
amfibieområdet. Dels ved at ud-
vikle metoder til hold og delta-
gelse i opdrætsprojekter. Dels
ved afholdelse af symposier
med foredrag og workshops.

1. Kontorudstyr mv.

18.020,59

Selskabet Lysglimt
Formål: At drive rekonvale-
scenthjemmet Lysglimt for min-
drebemidlede, ensomme og æl-
dre medborgere.

1. Udvendig vedligeholdelse af træværk på
bygning og i park

6.276,65

Solens Børn
Formål: At sprede kendskabet
og medvirke til udbygningen af
Inti Runakunaq Wasin, et krea-
tivt værksted for børn i risiko-
gruppen i Cusco, Peru; At spre-
de kendskabet til og bidrage til
en bæredygtig udvikling af
landsbysamfund i Chillcachaca.

1. 1 måltid om dagen til børn og unge
2. Ung i Uddannelse
3. Aktiviteter for børn - materialer
4. Aktiviteter for børn/unge med anden in-

telligens 14.150,98
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At hjælpe til relevant og nød-
vendig uddannelse af peruviane-
re, der ønsker at arbejde på pro-
jekterne. At finde og evt. støtte
enkeltpersoner, der ønsker at
rejse til Peru i længere perioder
for at undervise, inspirere til ny-
tænkning og hjælpe til udvikling
af færdigheder.

SOS Børnebyerne
Formål: At arbejde for støtte til
og udbredelse af kendskabet til
SOS-Børnebyerne. At indsamle
fadderskabspenge og bidrag til
børn i SOS-Børnebyerne for-
trinsvis i udviklingslandene.

1. Tryk af SOS Nyt
2. Udskiftning af gamle computere
3. Udvidelse af kontorarealer (ombygning)
4. Udskiftning fastnet telefoner til mobiler
5. Nye ergonomiske møbler
6. Indretning af kreativt miljø (anskaffel-

ser)
7. Opdatering af netværk (udskifte udstyr)
8. Ombygning af kantineområde

68.016,02

SOS mod Racisme, Danmark
Formål: At bekæmpe racisme
og fremmedhad gennem oplys-
ning.

1. Blad SOS mod Racisme, 2 numre
2. Trykning af Minileksikon 2015
3. 4-farvet materialesamling til undervis-

ningsbrug om diskrimination.
5. Mini-LED-lommelygter med SOS logo

på
7. 2 smartphones
8. Farverprinter til A4 samt A3 formater
9. Tryk af klistermærker i forskellige farver

med SOS mod Racismes hånd

20.815,64

STS International Solidarity
Formål: At yde politisk, mate-
riel og økonomisk støtte til
kræfter, der arbejder for be-
kæmpelse af etnisk og religiøst
had og at støtte udviklingen af
demokratiske samfund. At støtte
udviklingen af uafhængige fag-
lige organisationer, fredsbevæ-
gelser og bevægelser, der støtter
kampen for samfund, hvor men-
nesket sættes i centrum.

1. STS-køb af materiel og software for ud-
givelse af STS nyhedsbreve samt op-
bygning af ny hjemmeside

2. LEF-Undervisningsmateriel – div. It-ud-
styr

7.236,63

Støtteforeningen For Et Dan-
ske Forsorgsmuseum
Formål: Økonomisk og prak-
tisk at støtte Dansk Forsorghi-

1. Formidling af handicaphistorien (ved
køb af projektor, whiteboard og højtale-
re) 1.510,69
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storisk Museum på det tidligere
Andersvænge i Slagelse, for at
fastholde, formidle og bevare de
udviklingshæmmedes historie.

SVF-Skagenskolen
Formål: At hjælpe børn af fatti-
ge forældre i Gambia til en ud-
dannelse, via hjælp til selv-
hjælp.

1. Færdiggørelse af sundhedsklinik i Sam-
buyan Village, Gambia

2. Opførelse af garage til ambulance
3. Udbygning af Sambuyan - Skagen Basic

Cykle School med yderligere 3 klasse-
værelser

4. Trykning af brochurer og andet informa-
tionsmateriale

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

6. Overnatningsbolig til lærere og skolein-
spektør

7. Renovering af vej til skolen

42.179,06

Svovlstikkerne
Formål: At indsamle midler til
køb af Julepakker hos ”Juleud-
delingen af 1867”
til støtte for nødlidende børnefa-
milier på Sydsjælland. Disse
pakker deles ud i samarbejde
med de
lokale kirker og Frelsens Hær,
som begge også står for visite-
ringen af børnefamilierne.

1. Julehjælpen på Sydsjælland

4.564,83

Syvende dags adventistkirken
Formål: At drive humanitært,
socialt hjælpearbejde i Danmark
og i udlandet på et ikke-diskri-
minerende grundlag uden hen-
syn til nødens årsag.

1. Transport af tøj, husgeråd og værktøj til
Serbien, Polen og Armenien

2. Udgifter til transport i Danmark 20.541,75

Tandsundhed uden Grænser
Formål: At fremme tandsund-
heden i lavindkomstlande.

1. IT-udstyr
2. Informationsmateriale
3. Dentalmission´s behandlingsudstyr
4. Projekt Sund mund, Indien*
5. Undervisningsmateriale

31.225,56

Terre Des Hommes
Formål: Hjælp til nødstedte
børn over hele verden.

1. Khetwadi, Indien: Mad og undervis-
ningsmaterialer 290.232,11
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2. St Joseph, Indien: Mad, vitaminer og un-
dervisningsmaterialer

3. Kandy Day care, Sri Lanka: Mad, vita-
miner og undervisningsmaterialer

4. Gujarat Skoleprojekt, Indien: tandpleje,
medicin, toiletter, skolematerialer

5. Tihar Jail, Indien :Daglige fornødenhe-
der, tandpasta, skolebøger (minus Psy-
kologbistand)

6. Rural Project-Terewayangani skolen, In-
dien: varme tæpper og mad

7. Handicappede børn i Raindrop projektet,
Thailand: Fysioterapi (herunder træ-
ningsredskaber), proteser og bandager.,
medicin

8. Chrey Laos og Tep Pranam skole, Cam-
bodia: Mad og medicin

9. Shanti Bhavan, preschool og dagpleje,
Indien: Mad, medicin, skole materialer,
blyanter, skolebøger

10. Skole projekt, Haiti: Koleraforebyggel-
se, skolematerialer og madvarer (minus
løn til personale)

11. Nybygget skole efter jordskælvet, Hai-
ti: lærere, skolebøger og materialer (mi-
nus løn til lærere)

12. Børn og unge fængslet i Port-au-Prince,
Haiti, bøger og papir, symaskiner, ma-
ling, pensler og lim, stole, tøj, bolde,
tavler, sakse og blyanter, transport til
sportsaktiviteter, toiletartikler til specielt
pigerne (minus løn/honorarer til advoka-
ter)

13. Vatsalya, Gadebørn i Mumbai, Indien:
mad, medicin, Køkkenafdeling, madras-
ser, stole, borde, skabe

14. Wema børnehjem, Kenya: Færdiggø-
relse af bygning, møbler, reparationer,

15. Welfare home for Children -børnehjem,
Indien: opbygning af klasse lokaler,
mad, medicin, møbler (minus lærerløn)

16. LEWA childrens home, Kenya: medi-
cin, aids assistance, mad til uddeling i
flygtningelejr

17. Asha Sadan børnehjem og gadebørn,
Indien: normalt tilskud til mad og medi-
cin, møbler, skriveborde, køkkenafde-
ling ...
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18. Døveskolen i Trincomalee, Sri Lanka:
Mad, undervisningsmaterialer og høre-
apparater

19. Seth Medura, projekt for retarderede
pigebørn / unge kvinder, Sri Lanka:
Mælk, mad, vitaminpiller

20. Arusha Sponsorship Project, Tanzania:
Mælk, mad, medicin, vitaminpiller. vac-
cinationer og undervisningsmaterialer

21. Mererani Village Sponsorship Project,
Tanzania: Skoleuniformer, undervis-
ningsmaterialer, vand, mælk, mad, vita-
minpiller, myggenet

22. Masai-Projektet i Endulen, Tanzania:
Ophold for forældreløse børn, mad,
vand, mælk, vaccinationer, skolemate-
rialer/ -uniformer

Theresienstadt Foreningen
Formål: At rådgive og bistå
medlemmerne, samt at mindes
vor afdøde fra Theresienstadt og
medlemmer. Desuden kan med-
virke ved oplysende virksomhed
og afholde sammenkomster.

1. Fejring af 70 året for hjemkomsten fra
Theresienstadt

2. Skovtur
3. Frokost/foredrag 15.520,43

Tjernobylforeningen
Formål: At virke for oprettelse
af lejrophold for Tjernobyl-
børn, samt foretage indsamlin-
ger af nødforsyninger i form af
mad og tøj til Tjernobyl.

1. Sommerlejr for atomskadede og fattige
børn fra Bobruisk

4.564,83

Trianglen
Formål: At skabe bedre fysiske
og økonomiske rammer i nepa-
lesiske og ugandiske landsbyer,
samt at styrke demokratisering
og skabe socialt ligeværd. At
udnytte internettets muligheder
for at fremme solidaritet og in-
ternationalt samarbejde imellem
de tre lande: Danmark - Nepal -
Uganda. At skabe en direkte,
åben og ligeværdig dialog, der
fremmer ægte engagement og
global indsigt.

1. It-udstyr, hjemmeside, internet
2. Tryk af foldere og plakater
3. Afholdelse af generalforsamling
4. Solcelleanlæg til nyopført it-lab
5. Istandsættelse af toiletter på 4 skoler
6. Etablering af fiskedam til ungegruppe
7. Støtte til gruppe af hiv-smittede kvinder
8. Majsmølle til ungegruppe
9. El-ledning til trianglens pre-school
10. Grøntsagsdyrkning - kvindegruppe
11. Okser til fælles pløjning
12. Tablets til ung-til-ung-projekt
13. Regnvandstank ved skole
15. Etablering af sportsklub (anskaffelser

mv. )

19.854,20
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16. Reparation af højspændings el-lednin-
ger

17. Videoudstyr til informationsarbejde
18. Hønsehus og indhegning for geder
19. Pumpehus etc. Til landsbybrønd
20. Maxi værktøjskasse

Tværkulturelt Center
Formål: At inspirere til og være
en støtte for tværkulturelt kri-
stent arbejde i Danmark.

1. Trykning af informationsmateriale
2. Trykning af festkalender (religiøse højti-

der)
3. Trykning af informationsavis
4. Indkøb af IT-udstyr
5. Trykning af informationsmateriale (ver-

densmiddage)
6. Indkøb af kontormøbler

8.673,18

Tænketanken Cevea
Formål: At udvikle ideer, der
kan fremme et samfund baseret
på frihed, lighed og fællesskab.

1. Nyt IT-udstyr: computere
2. Ny hjemmeside
3. Hæve-sænke borde
4. Nye mødebord

13.694,50

Ulandsforeningen for Bære-
dygtig Udvikling (UBU)
Formål: At bistå lokalt forank-
rede kræfter med at skabe tek-
nologiske forbedringer, som er
socialt, kulturelt, miljømæssigt
og økonomisk bæredygtige.
Målgruppen er fattige befolk-
ningsgrupper i udviklingslande.

1. Færdiggørelse af fire klasselokaler i sko-
lebygning

2. Udvidelse af skolebygning med fire
klasselokaler

3. Inventar og undervisningsmaterialer til
skole

4. Opførelse af elevtoiletter

36.381,72

U-landsforeningen Svalerne
Formål: At gøre en indsats for
at afhjælpe nød i verden på bag-
grund af Abbé Piérre´s grund-
tanke.

1. Inventar/facade/skiltning/belysning til
Genbrug & Fair Trade Butik Svalerne

2. Inventar / udstyr til hovedkontor
3. IT 0g hjemmeside til hovedkontor
4. Oplysningsmateriale

29.140,80

Ulandshjælp fra Folk til Folk
– Humana People to People
Formål: At støtte mennesker i
fattige lande med opfyldelse af
grundlæggende behov som f.
eks. føde, klæde, hus og hjem,
samt opbygningen af skoler og
moderne undervisning, forbed-
ring af hygiejne og sundhedsfor-
hold, bekæmpelses af HIV og

1. 10 computere til dag- og aftenundervis-
ning på fagskolen i Bissora, Guinea Bis-
sau

2. 21 solpaneler til 7 solcellesystemer til
fagskolen i Bissora, Guinea Bissau

3. 32 batterier til solcellesystemer
4. 7 invertere (650 Amp ), én til hvert af de

7 solcellesystemer
5. 7 regulatorer, én til hvert af de 7 solcel-

lesystemer

29.137,06
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AIDS, opbygning af tilstrække-
lig fødevareproduktion, udvik-
ling af landbrug, industri og
byggeri samt at yde nødhjælp.

6. 7 invertere (600 Volt ), én til hvert af de
7 solcellesystemer

7. 60 stålbeslag til sikring af solpanelerne
8. 500 meter kabel 2,5 (solcellesystemer)
9. 200 meter kabel 1,5 (solcellesystemer)
10. Trykning af informationsmaterialer

(årsrapport & miljørapport) til UFF –
Humana

11. 2 kameraer + 2 computers + 2 smartp-
hones til DAPP Zimbabwe

Vennekredsen for Zimlat Pri-
mary School
Formål: At yde støtte til selve
skolen.

1. Indkøb af skoleborde
2. Indkøb af skolebøger
3. Indkøb af skoleuniformer 3.104,09

Venskabsforeningen Vilnius-
Aalborg, Litauen Danmark
Formål: Foreningen skal virke
for fremme af kendskab og for-
ståelse mellem Vilnius og Aal-
borg samt Litauen og Danmark.
Foreningens formål omfatter
kulturelle, uddannelsesmæssige,
politiske økonomiske, social og
miljømæssige forhold. Forenin-
gen vil virke ved at støtte og
fremme initiativer og ved infor-
mations- og formidlingsarbejde.

1. Projekt - "Hjælp til fattige børnefamilier
i Litauen", samler og sender tøj til Li-
tauen

1.369,45

Verdens Børn - International
Børnehjælp
Formål: At yde bistand til børn,
der på grund af krige, katastro-
fer eller social nød trænger til
hjælp.

1. Myggenet m. m., Entebbe Children Pri-
mary School

2. Køkkenmaskiner m. m., Durgapur, In-
dien

3. Renovering, sovesale, Kakundi, Uganda
4. Maling af tag, Mukono, Uganda
5. Undervisningsmaterialer, Madera, Ugan-

da
6. Solpanelsystem, Kakundi, Uganda
7. Etablering af hegn, Madera, Uganda
8. Opførelse af mur, Khelaghar, Indien
9. Asfaltering af sportsplads, Mechka, Bul-

garien
10. Indhegning, Mukono, Uganda
11. Oplysnings- og informationsarbejde

50.030,57

Viva Danmark (Leve Børne-
ne)

1. Anskaffelser til kontoret i Danmark
2. Renovering på 4 børnehjem I Honduras 39.987,94
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Formål: At yde hjælp til børn i
nød i hele verden.

3. Aktivitet: Fodboldskole i en uge for børn
i slummen i Honduras

4. Aktivitet: Sommeraktiviteter for børne-
hjemsbørn i Honduras

5. 2 huse til 2 familier i et slumkvarter i
Honduras

6. Legeplads til slumbørnehave
7. Projekt: Uddeling af mad til gadebørn i

Honduras
8. Mandagsfællesskab
9. Aktivitet: Årssamling for frivillige
10. Anskaffelser: Informationsmateriale

World Animal Protection
Danmark (tidl. WSPA Dan-
mark)
Formål: At beskytte dyr, blandt
andet ved oplysningskampagner
og gennemførelse af dyreværns-
projekter over hele verden i
samarbejde med den internatio-
nale afdeling i World Animal
Protection (i London) og World
Animal Protection partenere i
den øvrige verden.

1. Informationsmateriale
2. IT Software til kommunikation og data-

base
3. AV-udstyr (pc) til mødelokaler
4. Arbejdsmiljøforbedring
5. Kontorindretning 23.942,55

Ølejrbevægelsen
Formål: At skabe social forstå-
else i almindelighed, herunder
især forståelse for natur og kul-
turværdier og for betydningen af
at skabe og opretholde et men-
neskevenligt samfund. Formålet
søges opfyldt ved at afholde ø-
lejre, hvorved forstås en ferie-
form, som mennesker med for-
skellig alder og social baggrund
danner mindre, selvstyrende
samfund i nær kontakt til natu-
ren og med mulighed for at del-
tage i meningsfyldte aktiviteter.

1. Forbedring af toiletforhold (Omø, Skarø)
2. Telte og presenninger (Samsø, Endelave,

Skarø)
3. Diverse køkkenudstyr (Endelave, Skarø)

47.109,08

Østeuropæisk Børnehjælp
Formål: Frivillig og humanitær
indsats for trængende østeuro-
pæiske børn.

1. Transportstøtte til Letland og Rumænien
(4 til hvert land)

2. Intern transport i Danmark
3. Brochurer, hjemmeside og hjælpemidler

20.541,75
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I alt 7. 585. 425,69 Kr.

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

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

Udgifterne afholdes af § 7.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære 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 26. august 2015

BERTEL HAARDER

/ Lene Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 08-10-2015
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