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Kulturministeriet. København, den 11. november 2016.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlod-
ningsmidler til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under
pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 8.743.062,44 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 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 2015 efter fradrag af administrationsbidrag. Hertil kommer tilba-
geførte beløb på 114.797,30 kr. i 2015, samt et efterreguleringsbeløb på 63.673,44 kr. og en andel af
det ekstraordinære statslige tilskud i 2015 på 200.000 kr. jf. Akt. 26 af 26. november 2015.

Administrationsbidraget har hidtil været delt ligeligt mellem de to almennyttige puljer (den lands-
dækkende pulje og aktstykkepuljen). Fordelingen ændres fra 2016 således, at administrationsbidraget
udgør 2,79 pct. af udlodningsmidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål.

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

Tabel 1
Andel af overskud til fordeling 7.564.591,70 kr.
Andel til administration 233.372,11 kr.
Tilbageførte tilskud i 2015 114.797,30 kr.
Efterregulering fra SAM pga. for lavt beløb i 2015 63.673,44 kr.
Ekstraordinært statslige tilskud 200.000,00 kr.
Overførsel af administrationsbidrag til landsdækkende almennyttige formål 566.627,89 kr.
I alt 8.743.062,44 kr.

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2:
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Tabel 2
Fordelte tilskud, aktstykket 7.943.062,44 kr.
Administration 233.372,11 kr.
Overførsel af administrationsbidrag til landsdækkende almennyttige formål 566.627,89 kr.
I alt 8.743.062,44 kr.

Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Udlodningsloven, jf. § 07.18.09. Kulturmini-
steriets fond til humanitære og almennyttige formål.

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3:

Tabel 3 Ansøgninger
1. Indstillet til delvis imødekommelse 161
2. Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige ud-
lodningspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 17
I alt modtaget 178

Kulturministeriet har i alt modtaget 178 ansøgninger om tilskud, hvoraf 161 opfylder kriterierne. Al-
le ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 17 ansøgninger opfylder ikke krite-
rierne; 2 af disse har fået administrativt afslag.

De 161 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 - 2015 sammen med det i 2016 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 for-
mål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
100 % til Børnene

Formål: At Hjælpe flest mu-
lige børn på den bedste måde
i længst mulig tid.

1. En skolebygning i Pebi, Ghana

5.745,52 kr.
2. En ny legeplads på New Hope skole og bør-

nehjem
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Adventisternes Hjælpear-
bejde

Formål: At drive humani-
tært, socialt hjælpearbejde i
Danmark og i udlandet på et
ikke diskriminerende grund-
lag og uden hensyn til nødens
årsag.

1. Transporter tøj til Serbien

14.229,19 kr.

2. Transporter til Polen
3. Transport til Armenien og Moldova

AfriCan

Formål: at støtte og udvikle
unges muligheder for uddan-
nelse og beskæftigelse i afri-
kanske udviklingslande.

1. Informations- og kampagnematerialer

1.499,83 kr.

3. IT-udstyr og hjemmeside til ghanesisk part-
nerorganisation

4. IT-udstyr til brug i Danmark

Afrika Kontakt

Formål: At støtte folkelige
bevægelser og deres organi-
sering samt forbedre deres
vilkår for politisk indflydelse.
At sikre de universelle men-
neskerettigheder med vægt på
de sociale og økonomiske ret-
tigheder.

1. Støtte til IT indkøb

11.183,30 kr.

2. Støtte til grafisk design og materialer

Aktive Kristnes Omsorgs-
arbejde

Formål: At fremme kristent
omsorgsarbejde i Danmark
og i andre land.

1. Nødhjælpstransporter til Rumænien, Molda-
vien og Ungarn

120.388,60 kr.

2. Sommerlejre i Rumænien
3. Udvikling af dagcentre i Nepal
4. Vandforsyning til landsby i Nepal
5. Restaurering af skole efter jordskælv april

2015 i Nepal
6. Lektiehjælp og læringskultur, Rumænien

8. Udvikling af ny-etableret AKO kontor i Kat-
mandu, Nepal

10. Mindre istandsættelser ved lager og gen-
brugsbutik i Vejle

Amnesty International

Formål: Arbejder for folks
basale menneskerettigheder

1. Generelt informationsmateriale om Amnesty

167.289,18 kr.

2. Kampagneunivers til Amnestys hjemmeside

3. Udvikling af software til fundraising
4. Udvikling af software til Face2Face
5. Udvikling af opkaldssystem til telemarketing

6. Kontorindretning til regionshold
7. Digitalisering af foreningsblad
8. Informationsmaterialer vedrørende kampag-

ner
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9. Informationsvideo til Folkeskolen
10. Implementering af HR-system
11. Generel anskaffelse af IT
12. Renovering af toiletter
13. Istandsættelse af kontorlokaler
14. Opdeling af kontor

Ampo.dk

Formål: At støtte og oplyse
om det humanitære arbejde,
der er grundlagt af Katrin
Rohde i Burkina Faso.

1. Anskaffelse af 18 solcelle paneler, Pigehjem
(Ouagadougou)

21.397,63 kr.
2. Undervisningsmateriale om AIDS, omskæ-

ring, drugs & trafiksikkerhed, Ouagadougou
3. Materialer til fremstilling af kørestole til han-

dikappede
4. Udstyr til REHAB-klinik

Arkitekter Uden Grænser

Formål: At støtte udsatte og
fattige befolkningsgrupper i
de fattigste lande.

1. 500 liter køletank til mælk

4.568,73 kr.

2. Lactoscan med printer
3. 50 stk. 20 liter mælkejunger
4. 1000 liter vandtank
5. 12 stk. 40 liter mælkejunger
6. 20 kg vægte, bord, stole, reoler, si, kontorar-

tikler
7. Print af hygiejnefolder

AskovFonden, Askovhus

Formål: At eje, udleje og
drive institutioner og foretage
social-, undervisnings- og
sundhedsmæssige aktiviteter i
fondens regi eller i samarbej-
de med andre offentlige eller
private organisationer.

1. Måltidsstøtte til beskæftigelsesforløb for
mennesker med spiseforstyrrelse

2.768,92 kr.

Astma-Allergi Danmark

Formål: At forebygge astma
og allergi, bedre vilkårene for
astma- og allergipatienter
samt hjælpe mennesker, der
er berørt af astma og allergi
på vej til hele løsninger og en
bedre hverdag.

1. Anskaffelse af IT-Udstyr

6.488,51 kr.

Axis

Formål: At udvikle, styrke,
støtte og styre initiativer, der
fremmer en mere global for-
deling af ressourcer, uddan-
nelse og muligheder

1. Kontorudstyr

5.576,31 kr.

2. Grafisk udstyr
4. "Sejlende bibliotekskasser" i Perus jungle

6. Dataudstyr - indiansk turistbureau Peru
7. Sundhedsudstyr - Sierra Leone

Bernadottegårdens Venner: 1. Sensommer arrangement 2016 for beboere
og brugere af Bernadottegården 1.769,03 kr.

4



Formål: Foreningen har til
formål at fremme brugere af
Bernadottegården kontakt ud-
adtil i form af besøgsordning
eller lignende, samt at bidra-
ge til at brugernes hverdag og
festdag bliver så indholdsrig
som muligt.

2. Kulturelt vinterarrangement 2016 for beboere
og brugere af Bernadottegården

3. Fastelavnsarrangement 2016 for brugere og
beboere på Bernadottegården

4. Oplevelsesarrangement - mindelunden + ly-
sallé 4. /5. maj 2016

BROEN Danmark

Formål: At tilbyde børn og
unge, som lever i familier,
hvor der ikke er økonomiske
ressourcer - en aktiv fritid
sammen med kammerater og
positive voksne, som har
overskud til at gøre en for-
skel.

1. Udvikling af IT-system og hjemmeside

1.615,21 kr.

2. Trykning af pjecer til kommunale samar-
bejdspartnere

3. Ipad til frivillige

Børn i Afrika

Formål: At støtte forældrelø-
se og dårligt stillede børn i
Afrika med at få en grund-
læggende skoleuddannelse og
en sund opvækst

1. Skolematerialer til uddeling i Uganda

15.444,44 kr.

2. Informationsmateriale

Børn i Rumænien

Formål: At udøve humanitær
bistand til børn og voksne
primært i Rumænien.

1. Nødhjælpstransporter

38.457,28 kr.
2. Computer-Tablets

Børn Sulter

Formål: At yde akut hjælp til
børn, der er i overhængende
fare for at dø af sult. At yde
langsigtet hjælp til forældre-
løse og udstødte børn i pri-
mært Afrika, Asien og Syd-
amerika, hvor situationen er
alvorligst.

1. Børnehjem i Tanzania

61.300,91 kr.

2. Opførsel af ekstra klasselokale i Tanga
3. Opførsel af toiletbygning/køkken til skole-

bygning i Tanga
4. Inventar til nyt børnehjem i Nepal
5. Inventar til udslusningshjem for børnehjems-

børn i Nepal
7. Inventar til børnehjem i Tanzania
8. Tøj og sko til børnehjemsbørn
9. Opførsel af mindre bygning til at huse selv-

hjælpsprojekt i masailandet
Børn, Unge & Sorg, Råd-
givningscenter

Formål: institutionens formål
er at skabe lindring for børn
og unge, som oplever død el-

1. Videosystem til evaluering og evidensbase-
ring af Børn, Unge & Sorgs behandlingsme-
toder 106.909,71 kr.2. Nye computere til Børn, Unge & Sorgs frivil-
lig-ledede landsdækkende rådgivningstilbud
til efterladte unge
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ler alvorlig fysisk sygdom i
den nærmeste familie.

Børnefonden

Formål: Med udgangspunkt i
det enkelte barn, dets familie
og lokalsamfundet at arbejde
indenfor sundhed, uddannelse
og indtægtsskabende aktivite-
ter i den hensigt at støtte fatti-
ge børns udvikling over hele
verden

1. Tablets og bærbare computere til BØRNE-
fondens udviklingscentre i Vestafrika

129.254,93 kr.

2. Kameraer til BØRNEfondens nationalkonto-
rer i Vestafrika

4. Anskaffelse af hardware til BØRNEfonden i
Danmark

5. Optimering af hjemmeside og IT-systemer

6. Trykning og udsendelse af årlig sponsorrap-
port

Børneulykkesfonden

Formål: At yde støtte til un-
dervisning, information, ud-
dannelse og/eller forskning
eller andre almennyttige akti-
viteter vedrørende børneulyk-
ker i private hjem, på skoler, i
fritidsklubber og fritidsfor-
eninger, herunder idrætsfor-
eninger, i trafikken og andre
steder, hvortil der er adgang
for offentligheden, eller på
andre steder, hvortil børn el-
ler bestemte grupper af børn
har adgang – herunder med
sigte på forebyggelse af bør-
neulykke og de fysiske og
psykiske følger heraf for børn
i alderen 0 – 18 år.

Alle ansøgte formål er trykning af diverse
materialer, samt et enkelt IT-anskaffelsesfor-
mål:

237.890,90 kr.

1. Sikkerhedsboksen
2. Hej skal vi lege 2016
3. Pas på Tandskaden
4. Glød og Flamme
5. Børnenes Sikkerhedsklub
6. Sikkerhed i Børnehøjde
7. Centimeter Maraton
8. Trafiklegepladsen
9. Refleksbadgeværksted
10. Pixeline Bogstavløbet
11. Sikker Hverdag
12. Hjemmeside Børneulykkesfonden
13. Bamsehospital
14. Førstehjælp for Folkeskoler
15. Trafiksikkerhed i Øjenhøjde
16. TV2 på Tour
17. HC And
18. Trafikklar
19. Børnepanel
20. Skolestartskampagne
21. Solkampagne
22. Pak bilen sikkert
23. Gå kampagne
24. Hej skal vi tumle
25. Førstehjælp i Børnehøjde
26. Hej skal vi cykle
27. Climb for Charity
28. Kids Walk
29. Charity Tour
30. Børneklubben Sikker i Trafikken
31. Ny Computer

CARE Danmark. 1. Kampagne målrettet til skoleelever 81.144,87 kr.
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Formål: Fremme økonomisk
udvikling i og fremskaffe
støtte til ulande.

2. Klimatilpasningsprojekt
3. Trykning af Magasinet CARE

Danes Worldwide

Formål: Foreningens formål
er at styrke forbindelsen mel-
lem danskere i ind- og udland
og udbrede kendskabet i ud-
landet til Danmark og danske
værdier

1. Tablets og bærbar computere til Sommersko-
len

29.808,86 kr.

2. Webinar udstyr og produktion af medlems-
materialer

3. Bærbar computere m. høretelefoner til film-
redigering

4. IT og telefon udstyr, inventar m.m.

Danish African Aid

Formål: At yde almennyttigt
humanitært hjælpearbejde.
Herunder afhjælpning af
menneskelig nød og lidelser.

1. Vandbrønde til landsbyer i Dr. Congo

444.950,76 kr.

2. Færdiggørelse af sundhedsklinik i Rutemba,
Dr. Congo

3. Færdiggørelse af børnehjem ved skole i Ru-
temba, Dr. Congo

4. Opførsel af kantine ved skole i Rutemba, Dr.
Congo

5. Handicaphus til Uvira, Dr. Congo
6. Hjem for traumatiserede børn i Uvira-regio-

nen, Dr. Congo
7. Medicin, mad og vaccinationer til traumatise-

rede børn i Uvira-regionen, Dr. Congo
8. Containerforsendelser til Bukavu-regionen,

Dr. Congo
9. Symaskiner og IT-udstyr til kvindeskole i

Uvira, Dr. Congo
10. Myggenet til Uvira-regionen, Dr. Congo
11. Mad, tøj, medicin og vaccinationer til gade-

børn i Baraka ved byen Fizi i Dr. Congo
12. Opførsel af kvindeskole i Kalundu, Dr. Con-

go
13. Opførsel af soldaterhjem i Nyangezi, Dr.

Congo
14. Opførsel af vandbrønd ved soldaterhjem, Dr.

Congo
15. Renovering af skole i Baraka, Dr. Congo

16. Skole til flygtningelejr ved Fizi, Dr. Congo

17. Aktivitetscenter til flygtningelejr, Katumba,
Burundi

18. Vandbrønd til Ngozi Kommune, Burundi

19. Renovering af plejehjem i Nyakabinga, Bu-
rundi

20. Vandbrønd til Sydsudan
21. Skole til Sydsudan
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Danmark Lesotho Network

Formål: At støtte initiativer i
Lesotho, som fremmer arbej-
det med at udvikle og forbed-
re levevilkårene i landet og
fremme kontakten mellem
folk i Lesotho og Danmark.

1. Støtte til svineproduktion i Lesotho (skoler)

1.230,63 kr.

Danmarks Civile Hunderfø-
rerforening

Formål: Dels at virke for an-
vendelse af hundes evner og
færdigheder til konkurrence-
sport, dels at medvirke til
fremme og forbedring af vil-
kårene for hunde generelt.

2. Markedsføring af Konsulenttjenesten

7.691,46 kr.

5. Markedsføring af Humanitær eftersøgnings-
tjeneste

Danmarks Naturfrednings-
forening

Formål: At Danmark bliver
et bæredygtigt samfund med
et smukt og varieret land-
skab, en rig og mangfoldig
nature og et rent og sundt
miljø.

1. Ergonomiske svanemærkede kontorstole

80.798,75 kr.

2. 45 stole til stort mødelokale
3. I-macs til redaktionelle medarbejdere
4. Trykning af årsrapport
5. Afslibning af parketgulve
6. I-phones til medarbejdere
7. Informationsfoldere om 10 DN afdelingen
8. I-pads til medarbejdere
9. Pc᾽er til medarbejdere
10. Trykning af faktapjece - tal om naturen
11. Mødebookingsystem
12. Kantinemøbler
13. LED belysning

Dansk Angolansk Venskab

Formål: Fremme kontakt og
forståelse mellem Danmarks
og Angolas befolkninger.

1. Udvikling af landbrug i Angola

4.614,87 kr.
2. Medicinsk hjælp til Angola

Dansk Balkan Mission

Formål: Humanitær indsats
til fordel for den lidende be-
folkning på Balkan.

1. Vandforsyning til romalandsbyer i Rumæni-
en

238.435,15 kr.

2. El-tilslutning til gadebelysning og fattige
hjem i romalandsbyer

3. Medicin og medicinsk udstyr
4. Tandlægeklinik i Ciocile
5. Bespisning af hjemløse og fattige i Rumæni-

en
6. Hjælpetransport af tandlæge- og hospitalsud-

styr og skolematerialer
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Dansk Børnefond

Formål: Yde bistand til børn
og unge i ulande bl.a. igen-
nem fadderskab

1. Fortsat renovering af 10 klasseværelser, de-
potrum og inventar på Dome SDA Skole i
Ghana

262.871,83 kr.

2. Renovering af 44 Toiletter og 10 klassevæ-
relser på 3 skoler i Kumasi og Omgen i Gha-
na

3. Nybygning af 4 klasseværelser på Hospital
Road SDA skole i Tamale, Ghana

4. IT, renovering af klasseværelser, nyt tag på
JS SDA School i Accra, Ghana

5. Toiletter, brønde og mindre administrations-
bygning i Sierra Leone

6. Renovering, IT, ventilatorer til Skole i Bog-
ra,Bangladesh

7. Renovering af tre bygninger, inventar og IT
på New Jeshwang Educatinel.centre i Gam-
bia

8. 3 klasseværelser, inventar og ITtil Sotokoi
SDA School i Gambia

9. Inventar til Dannso SDA primary School i
Kumasi, Ghana

10. Færdiggørelse af 12 klasseværelser til Patie-
nsa SDA senior High school Kumasi,Ghana

11. Renovering af tre klasseværelser, kontor, la-
gelokale på Kaforidua Schoo i Ghana

12. Renovering og udvidelse. Murerværksted og
inventar på skole i Kumasi,Ghana

13. Ny bygning af klasseblok m. kontor og lager-
lokale på Nkenkaasu JS School, Ghana

14. Klasseværelser, bibliotek, lærerværelse til 2
skoler i Kumasi, Ghana

Dansk Dyreværn Århus

Formål: Foreningens formål
er at bekæmpe dyremishand-
ling of fremme en omsorgs-
fuld og omhyggelig behand-
ling af alle dyr

1. Nye mobiltelefoner til internat og administra-
tion

8.391,15 kr.
2. Kontorstole til internat og administration

3. Salgsmapper til diplomer
4. Plantning af 1 ha skov

Dansk Epilepsiforening

Formål: At mennesker med
epilepsi skal begrænses
mindst muligt i deres levevil-
kår. At udbrede kendskabet
til epilepsiens årsager, be-
handling og dens psykologi-
ske og sociale konsekvenser.
At støtte initiativer, der for-

1. Støtte til Dansk Epilepsiforenings ulandsar-
bejde

14.430,71 kr.
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bedrer behandlingsmulighe-
der, samfunds-, erhvervs- og
levevilkår for personer med
epilepsi. At fremme og støtte
forskning til gavn for perso-
ner med epilepsi. At samle
personer med epilepsi og an-
dre om disse opgaver.

2. IT til landskontoret (software og hjemmesi-
de)

Dansk Folkehjælp

Formål: At arbejde for og
yde støtte til de socialt dårligt
stillede, psykisk og fysisk
handicappede og andre svage
grupper såvel nationalt som
internationalt

1. Redigering og genoptryk af førstehjælpsbø-
ger

355.345,29 kr.

2. Anskaffelse af Edb-software til organisatio-
nens hovedkontor

3. Udskiftning af gammelt Edb-udstyr på orga-
nisationens hovedkontor

4. Anskaffelse af nyt regnskabsprogram til or-
ganisationens hovedkontor

5. Anskaffelse af akustikbilleder til mødeloka-
ler på organisationens hovedkontor

6. Udvikling og trykning af nyt informations-
materiale

7. Anskaffelse af førstehjælpspuder
9. Anskaffelse af samariterudstyr
10. Anskaffelse af udstyr til frivillige i Dansk

Folkehjælps katastrofeenhed
11. Anskaffelse af mobile projektorer til kursus-

og foredragsvirksomhed
12. Udvikling og anskaffelse af videoklip om or-

ganisationens arbejde
13. Anskaffelse af Roll Up til 50 lokalafdelinger
14. Anskaffelse til og etablering af lokaløkono-

misk rådgivning for udsatte børnefamilier
(udstyrsanskaffelser)

18. Istandsættelse af grønne arealer/fliseareal ved
organisationens hovedkontor

23. Projekt "Juleferie for socialt udsatte børnefa-
milier"

Dansk Humanitær Udvik-
lingsCenter

Formål: at iværksætte bære-
dygtig udvikling og genop-
bygning vedrørende miljø,
sundhed og økonomi. Samt
understøtte udvikling i for-
hold til det menneskelige

1. Transport

6.576,20 kr.

2. Symaskiner
3. Overlockmaskine
4. Væve
5. Tørrestativer
6. Strygebræt
7. Konfektionsstativer
8. Sakse
9. Tilbehør
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aspekt, ytringsfrihed og de-
mokratiske principper for alle
uanset race, etnicitet, politi-
ske eller religiøse forhold i et
fællesskabssamfund med an-
svar og forpligtigelse til hi-
nanden.
Dansk Indisk Børnehjælp

Formål: At hjælpe børn og
kvinder i Indien

1. Septiktank

2.820,46 kr.2. Bogmærker
3. Computer

Dansk International Bosæt-
ningsservice

Formål: Fremme en bære-
dygtig og integreret bosæt-
ning blandt fattige i ulande.

1. Informationsmateriale

15.289,77 kr.

2. Genoptryk af materiale til understøttelse af
tidligere og igangværende projekter i udvik-
lingslande

3. Hjælp til genopbygning i Nepal
4. It-udstyr
5. Elektronik (kamera og taske)

Dansk Kvindesamfund

Formål: At arbejde for fuld
ligestilling og ligeværd for
kvinder og mænd

1. Ny hjemmeside og intranet til viden- og fil-
deling

33.669,12 kr.

2. Indretning af Dansk Kvindesamfunds sekre-
tariat i København

3. IT-udstyr til Dansk Kvindesamfunds sekreta-
riat i København

4. Tidsskriftet "Kvinden&Samfundet"
5. Kamera til styrkelse af Dansk Kvindesam-

funds ansigt udadtil
6. Tryk af informationsfolder om Dansk Kvin-

desamfund
7. Postkort-kampagne til at synliggøre tre mær-

kesager
Dansk Møllerforening

Formål: at værne om møller-
faget, dets historie og byg-
ningsmæssige minder, gen-
nem deltagelse i den offentli-
ge 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 – informationsmaterialer,
hjemmeside, særnummer af medlemsblads,
malebog

4.537,96 kr.

Dansk Ornitologisk For-
ening

Formål: Foreningen har som
formål at fremme kendskabet

1. Oplevelsesrum for fugleinteresserede (inven-
tar og udstyr)

48.456,18 kr.2. Renovering af bagtrappen
3. Indretning af møderum
4. Maling af vinduer
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til og interessen for vilde fug-
le og naturbeskyttelse.
Dansk Rumænsk Ven-
skabsforening

Formål: At bistå med folke-
oplysning og humanitær
hjælp i Rumænien, herunder,
at bistå den rumænske folke-
oplysningsforening med den-
nes virksomhed af folkeop-
lysningsmæssig art samt den
øvrige aktiviteter til fremme
af kulturel, etnisk, demokra-
tisk og social forståelse mel-
lem mennesker og mellem
nationer.

1. Indkøb af vintertøj, fodtøj og støvler

37.688,14 kr.

2. Indkøb af sengelinned og boksmadrasser

3. Renovering 0g udskiftning af døre og vind-
uer + isoleringsmaterialer

4. Tilskud til vaskemaskiner, tørretumbler og
køkkenudstyr

5. Skolerekvisitte
6. IT-udstyr + fjernsyn
7. Udskiftning af inventar
8. Etablering af legeplads
9. Renovering af badeværelser
10. Skolerejse
11. Transporttilskud (nødhjælpstransport)

Dansk Røde Kors

Formål: Forhindre og lindre
menneskelig lidelse, hvor end
den findes, beskytte liv mv

1. Indkøb af diverse førstehjælpsudstyr til ud-
dannelsesformål

317.316,81 kr.2. Udbrede kendeskab til førstehjælp (informa-
tionsmaterialer)

3. Oprettelse af ”pop up” sundhedsklinikker

Dansk Tanzaniansk For-
ening (DANTAN)

Formål: Fremme kontakt,
forståelse og samarbejde mel-
lem de to lande.

1. Bogprojekt om tandsundhed

3.447,16 kr.

2. Oplysningsprojekt om tandsundhed

Dansk Ugandisk Venskabs-
forening

Formål: For at bygge bro
mellem befolkningen i Ugan-
da og Danmark ved at frem-
me interkulturel forståelse og
interkulturelt samarbejde
mellem nationerne.

1. Støtte til Lango Development Initiative

3.845,73 kr.

Dansk Vegetarforening

Formål: At fremme udbre-
delsen af vegetarisk levevis
via øget interesse for frugt og
grønt samt oplysning om er-
næringens betydning for hel-
bredet mv.

1. Opsætning og tryk af medlemsblad

285.299,20 kr.

2. Projekt for fattige børn på indisk børnehjem

3. Udvikling af køkkenhave og landbrug på ve-
getarisk børnehjem i Indien

4. To klasselokaler til vegetarisk skole i Indien

5. To computerlokaler og computere til vegeta-
risk skole i Indien

6. Sunde vegetariske måltider til 1.000 indiske
børn
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7. Læringsmaterialer og IT-udstyr til skolepro-
jekt

8. Kontor-udstyr (IT, kontormaskiner og kon-
tormøbler)

9. IT-udstyr til aktiviteter
10. Udvikling af hjemmeside
11. Sundhedspjece
12. Pjece om sult og fattigdom
13. Pjece om dyreetik og vegetarisk mad
14. Genoptryk af pjece om vegetarisk ernæring

for gravide og børn
15. Genoptryk af intropjece
16. Genoptryk af pjece om kød og bæredygtig-

hed
17. Pjece med vegetariske opskrifter
18. Genoptryk af opskrifter fra vegetariske blogs
19. Kantineprojekt
20. Opskriftshæfte til husholdninger
21. Veganske lærings-spil
22. Genoptryk af restaurantguider på engelsk

23. Plakater samt postkort med opskrifter og an-
den oplysning

24. Bannere og andet kampagneudstyr
25. Kampagnematerialer

Dansk Zionistforbund

Formål: At udbrede og reali-
sere zionismens idé og styrke
interessen for Israel i Dan-
mark. At udbrede jødisk kul-
tur og historie. At fremme
indsamlinger til fordel for Is-
rael. At formidle oplysning
om og være behjælpelig med
Aliyah. At udbrede kendska-
bet til Israel og opfordre til
rejser dertil. At drive infor-
mationsvirksomhed gennem
DZFs kontor, bladudgivelse,
foredrag, seminarer etc. At
modarbejde anti-israelske
strømninger i Danmark. At
støtte Israel i dets bestræbel-
ser for fredelig sameksistens

1. Informationsmateriale om Israel og zionisme

12.440,93 kr.

2. Udstyr til at lave videoer til publicering på
internettet

Danske Hospitalsklovne,
Foreningen

1. Trykning og produktion af informationsmate-
riale 418.388,31 kr.

2. Indbo
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Formål: At sprede glæde
blandt syge og udsatte børn.

3. IT udstyr
4. Materialer
5. Mindre projekter (istandsættelse af kontor og

indretning heraf)
Danske Soldaterforeningers
Landsråd

Formål: At varetage og for-
midle samarbejde mellem
danske soldaterforeninger.

1. Trykning af foreningsblade

203.439,02 kr.

2. Udskiftning af IT-udstyr

Dansk-Russisk Forening

Formål: Kulturel og folkeop-
lysende virksomhed mellem
DK og Rusland.

1. It-udstyr (digitalkameraer)

7.691,46 kr.

2. It-udstyr (computer)
3. It-udstyr (bærbare computere)
4. Kontormaskiner (printere)
5. Informationsmateriale
6. Konferenceudstyr

DanWatch

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

1. Sikkerhedsudstyr

10.564,22 kr.

2. Kontor, It- og Av-udstyr
3. Materialer

Demokratisk Forum - Ru-
mænien

Formål: Fremme demokra-
tisk og økonomisk udvikling
ved at yde humanitær hjælp
mv.

1. International keramisk sommerlejr f. børn/
børnehjemsbørn

51.994,25 kr.

2. Sommerlejr for børnehjemsbørn Carpineni,
Moldova

3. Sanitære ændringer i Moree, Ghana
4. Lokalt køb af materialer i Lugoj
5. Bustransport af materialer til børnehjem i Lu-

goj og Carpineni
6. Transportudgifter til containere til Ghana

7. Underevisningsmaterialer og -udstyr til sko-
leri Moree

8. Lokalt køb af undervisningsmateriel til sko-
ler, Ghana

9. Indkøb af frugttræer til børnehjemmet i Car-
pineni, Moldova

10. Lokalt køb af bærbare computere til børne-
hjem, Moldova

11. Sommerlejr i Ghana for gadebørnene på sko-
len

12. Elektriske installationer på skoler i Mo-
reeområdet

13. Solfangeranlæg til hospitalet i Moree, Ghana

14. Reparation af børnehjemmets varmesystem,
Carpineni
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15. Rensning af børnehjemmets drikkevand, Car-
pineni

16. Renovering af taget på børnehjemmets dren-
gefløj, Carpiinen

17. Trommeskolen som aktør ved danske fest- og
karnevaller

18. Faglige ekskursioner for elever og lærere, Ti-
tel, Serbien

19. Kulturelle arrangementer med og for gade-
børn, Ghana

Den Humanitære Forening
Remets Venner

Formål: At yde humanitær
hjælp og støtte til socialt dår-
ligt stillede personer fra insti-
tutioner og familier med
hvem foreningen har kontakt
i Rumænien.

1. Ferieophold for svagt stillede børn i Ru-
mænien

17.305,78 kr.

2. Indkøb af byggematerialer (Rumænien)
3. Nødhjælpstransport
4. Inventar
5. Etablering af vandforsyning mv
6. IT-udstyr

Den Selvejende Institution
NOAH

Formål: At forbedre det le-
vende miljø ved aktivt at be-
kæmpe miljøødelæggelsen og
dens årsager og anvise alter-
nativer, samt støtte beslægte-
de aktiviteter, der opfylder
NOAHs formål.

1. Online bibliotek

220.360,23 kr.

2. Renovering af mødelokale
3. Produktion af informationsmaterialer
4. Nyt IT
5. Anskaffelse af inventar
6. Renovering af undervisningsfaciliteter
7. Videokommunikationsudstyr
9. Printere og kopimaskine
11. Tyverisikring af sekretariatet
12. Renovering af kopirum
13. Istandsættelse af toilet
14. Istandsættelse af lager
15. Gavlmaleri

Det Europæiske Hus

Formål: At virke for integra-
tion for de dårligst stillede
grupper i deres respektive
samfund.

1. 4 DEH tema publikationer

33.020,96 kr.

2. Transport af udstyr til workshops i Kirgisi-
stan

3. Film om Nørrebrodrengene
4. Oprustning af DEH hjemmeside
5. Sommerlejr for 200 ukrainske unge med han-

dicap
Dialogos

Formål: At bistå befolk-
ningsgrupper u-landende på
deres selvvalgte vej væk fra
fattigdom. At arbejde for de-
mokrati og en retfærdig res-
sourcefordeling. At inddrage
og aktivere de store ressour-

1. Oversættelse af undervisningswebsite om
kviksølv til engelsk og tagalog

5.153,28 kr.

3. Indkøb af PCer til guarani og quechua-india-
nere, sundhedsprojekt Bolivia

4. Tryk af informationsmateriale om Dialogos
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cer, der findes i Danmarks
tætte net af foreninger, insti-
tutioner og virksomheder.
Dienesmindes Venner, For-
eningen

Formål: At yde praktisk og
økonomisk støtte til humani-
tært arbejde for dårligt stille-
de børn fortrinsvis fra Øst- og
Centraleuropa. At yde prak-
tisk og økonomisk støtte til
uddannelsesophold i Dan-
mark for unge fra Øst- og
Centraleuropa. Foreningen
kan erhverve og udlåne løsø-
regenstande, herunder trans-
portmidler, til opfyldelse af
formålet.

1. Nødhjælp til Ukraine

1.538,29 kr.

Disuzo Marondera Roskilde

Formål: At indsamle midler i
Danmark til støtte for foræl-
dreløse børn i Zimbabwe.

1. Konference om erfaringer og standarder for
børnehjælpsbørn

20.009,17 kr.

2. Svagt stillede børn: Støtte til ferie ophold i
HARARE

3. Renovation af klasseværelse, Zimbabwe
4. Vandforsyning til klasseværelse, Zimbabwe
6. Udskiftning af nedslidt EDB udstyr og kon-

torstol
Dokumentations- og Råd-
givningscenter om Racedi-
skrimination

Formål: Formålet er at frem-
me de etniske minoriteters
deltagelse på alle samfunds-
områder

1. To bærebare computere + nyt software + for-
sikring

17.305,78 kr.

2. Professionel kontorprinter, scanner, kopima-
skine (3 i 1) + forsikring

3. Materialeindsamling [m. farver)til undervis-
ningsbrug om diskrimination.

4. Koordinerende arbejde Low-budget-møder)
og Tryk af pamflet [m. farver) til rådgivnin-
gen.

5. Tryk af vistikort og postkort [m. farver) til
frivillige

7. Tryk af klistermærker, kugle, badges med
DRC᾽s logo

Donation Danmark – Ru-
mænien

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

1. Transportstøtte til nødhjælp

7.691,46 kr

2. Hjælp til sigøjnerbørn (skolematerialer og
hygiejneartikler mv.)

3. Materiale til fanger (maleartikler)
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Dyrenes Alliance

Formål: At påvirke samfun-
det til at anerkende dyr som
værende levende, følende in-
divider, som har krav på ret-
tigheder.

1. Trykning af foldere om ernæring for unge
vegetarer

77.299,14 kr.

2. Trykning af hæfte om grise
3. Trykning af hæfte om kyllinger
4. Udstyr til videoproduktion
5. Ny teknologi til foreningens hjemmeside
6. Trykning af informationsmaterialer til frivil-

lige
7. Materialer til udsmykning af foreningens ho-

vedkontor
8. Trykning af bog om dyrs rettigheder
9. Bro mellem sms-system og medlemsbase
10. Computerudstyr
11. Kostumer og rekvisitter
12. Trykning af hæfte med dyrevenlige opskrif-

ter
13. Trykning af bannere om dyrevelfærd
14. Software til billedredigering
15. Udstyr til visning af film
16. Kontormaterialer og møbler

Dyreværnet – Foreningen
til værn for værgeløse dyr

Formål: At virke for dyrenes
vel, både lokalt og på lands-
plan, samt vinde og udbrede
forståelse for dyrebeskyttelse,
modvirke al dyrplageri.

1. Informationsmateriale om dyrevelfærd

33.543,06 kr.

2. Forbedring af forholdene for vores kaniner
3. Bedre forhold for vores katte
4. Maskiner til vores vaskeri
5. Nyt køle-fryseskab til vores stald
6. Nye seler til Dyreværnets hunde

Dyreværnsforeningen Kat-
tens Værn

Formål: At arbejde for, at
katte, der ikke skal anvendes
til avl, neutraliseres ved ka-
stration/sterilisation og at ar-
bejde for, at katte øretatove-
res.

1. Nødvendigt udstyr (fikseringsbure)

6.922,31 kr.

Educat

Formål: At fremme nytæn-
kende leder og iværksætte-
ruddannelser i verden, samt
fremme unges muligheder i
forhold til arbejdsmarkedet
igennem oplysning og træ-
ning.

1. It udstyr, software til medarbejdere og til rå-
dighed for mikro iværksættere i Rwanda

9.229,75 kr.

2. Photo/video Kamera og audio udstyr til at
skabe dynamisk online platform for at styrke
unges stemme i Rwanda

3. Optimering af online platform af Accelerator
Magazine-styrke fortalervirksomhed

4. kontormøbler og inventar til iværksætter hub
og kontor i Rwanda

Erhvervshæmmede fra Fri-
hedskampen (Jysk afd.)

1. Forenings tur til Normandiet, invationskysten
25.920,21 kr.

2. Modstandsmusæet i Århus, Silkeborg bad
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Formål: Mennesker som
kom til skade under besættel-
sestiden og derfor fik nedsat
erhvervsevne.

4. 4.maj højtidelighed i Fredericia
5. 5.maj højtidelighed på Skamlingsbanken

Erhvervshæmmede fra Fri-
hedskampen (Sjællands
afd., Roskilde)

Formål: Mennesker som
kom til skade under besættel-
sestiden og derfor fik nedsat
erhvervsevne.

1. Bus til Mindelunden 4. maj 2017

36.688,25 kr.

2. Auschwitzdag d. 27. januar 2017
3. Tysklandstur efteråret 2016
4. Tur til Danmark eller Nordtyskland forår

2017
5. Digitalisering af tidsskriftet Modstandskam-

pen 1940-1945
6. Tur på Sjælland efteråret 2016
7. Mindetur til Rorupstenen 9.august 2016

8. Bærbar PC og bærbar projektor
9. Blomster, kranse og bånd til mærkedagene

efterår 2016 og forår 2017
10. Generalforsamling 2016 og Grundlovsfest

2017
EuroMed Rights

Formål: At støtte og promo-
vere universelle menneskeret-
tigheder, at støtte arbejdet i
udvikling af demokratiske in-
stitutioner og eksisterende og
startende ikke-statslige insti-
tutioner til at styrke kapacite-
ten af civile samfund.

1. Tryk af kampagnemateriale

12.302,48 kr.

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

on og online redigering
4. IT-udstyr
5. Kommunikationsanlæg

Fair Trade Mærket Dan-
mark

Formål: Fremme af eksi-
stenssikrende og miljøvenlig
handel med ugunstigt stillede
producenter samt den hermed
forbundne oplysningsvirk-
somhed;. At virke til udbre-
delsen af bæredygtig handel
og af fondens mærke til brug
for produkter, der opfylder
minimumsbetingelser i social
og økologisk henseende.

1. Anskaffelse af bærbare computere

2.036,31 kr.

FANT – Football for New
Tomorrow

Formål: At skabe udvikling
kulturelt, økonomisk og so-

1. IT udstyr i Sierra Leone

3.814,96 kr.
2. IT udstyr i Danmark
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cialt gennem oprettelse af
idrætsforeninger i Sierra Leo-
ne
Fagligt Internationalt Cen-
ter (FIC)

Formål: at fremme menne-
sker muligheder for i fælles-
skab med andre at gennemfø-
re projekter, der forbedre de-
res vilkår og muligheder i
Danmark, i Europa og inter-
nationalt ved at fremme den
sociale dialog mellem ar-
bejdsmarkedets partnere og
ved samarbejde med alle der
kan fremme visionen i det en-
kelte projekt og/eller gene-
relt.

1. 10.000 stk. 3 fløjet oplysningsfoldere

5.222,50 kr.

2. 3 stk. roll ups til oplysningsformål
4. 4 arrangementer for og med danske unge, un-

ge migranter, unge asylansøgere og uden-
landske studerende

Folkebevægelsen mod Na-
zisme

Formål: At medvirke til at
afsløre og bekæmpe alle for-
mer for nazisme og dens raci-
stiske grundlag

1. Trykning af medlemsbladet Håndslag

22.843,63 kr.

2. Tryk af særnumre af håndslag med personli-
ge beretninger fra frihedskampen

3. Genoptryk (andet oplag) af Frede Klitgårds
bog: Sejrrigt oprør

4. IT-udstyr til fremstilling af medlemsblad

5. IT-udstyr. Computer og projektor
6. Udvikling af hjemmeside
7. På sporet af nazismens forbrydelser. Studie-

rejse til KZ-lejre
8. På sporet af nazismen forbrydelser. Studietur

til Petrograd
Folkevirke

Formål: At bringe nyt initia-
tiv til oplysningsarbejdet. At
fremme en aktiv dialog og
derved give deltagerne et
bedre fundament for at delta-
ge engageret i den demokrati-
ske proces

1. Kombineret kopimaskine og printer

5.345,56 kr.

2. Toner - 4 farver
3. Temablad "Folkevirke"
4. 2 x pc inkl software (standardprogrammer)

Fonden Danske Veteran-
hjem

Formål: At yde støtte og
hjælp til veteraner og pårø-
rende samt at være et fristed

1. Fællesarrangementer

146.137,67 kr.

2. Ture
3. Feriekoloni
4. Idræt
5. Fornyelse/nyt inventar
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for alle veteraner og pårøren-
de.
Fonden for Træer og Miljø

Formål: Gennem oplysning,
forskning eller på anden må-
de at støtte bestræbelser for,
inden for landets grænser, at
bevare eller ny skabe træ-
plantninger, enkelttræer og
buske, der er værdifulde mil-
jømæssigt eller i botanisk,
kulturhistorisk eller æstetisk
henseende.

1. Renovering af Den Danske Træsamling i Ge-
rlevparken

35.621,06 kr.

2. Renovering af mandskabsbygning i Gerlev-
parken

3. Brostensbelægning i rosenbede

Foreningen til Støtte for
Rumænien

Formål: Foreningens formål
er at yde en frivillig humani-
tær indsats for det fattige Ru-
mænien - specielt i området
Dubova/Orsova.

1. Transport af nødhjælp til Rumænien

19.997,79 kr.

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

Foreningen VIAid – Cafe
Retro

Formål: At fremme næste-
kærlighed, eksistentiel reflek-
sion og kreativitet. At igang-
sætte, udvikle og drive inno-
vative projekter, er nonprofit
og/eller udfører humanitært
eller socialt arbejde og/eller
tilbyder folkeoplysende akti-
viteter.

1. Renovering og ombygning af non-profit-café

18.237,98 kr.

2. Færdiggørelse af bygning til foreningens ak-
tiviteter i Sierra Leone

Gambias Venner

Formål: Generelt økonomisk
støtte, udvikling, og hjælp til
Gambia samt at fremme ud-
veksling af information og
udbygning af kontakt mellem
Danmark og Gambia. Speci-
elt administrerer foreningen
sponsorkontrakter til gavn for
Gambias børns uddannelse.

1. Færdiggørelse IT Projekt Sintet Fullakunda i
Gambia- elektrisk installation

7.306,88 kr.

2. Køb af 15 computer og printer til undervis-
ning i IT

3. Solcelleanlæg til strøm på IT centret

Ghana Venskabsgrupperne
i Danmark

1. Trykning af materialer
12.460,16 kr.2. Transportkasser til fragt af fotoudstilling
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Formål: Foreningens formål
er at udvikle venskab og sam-
arbejde mellem venskabs-
grupper i Danmark og Nord-
ghana, samt gennem selv-
hjælpsprojekter, udveksling
og andet samarbejde at med-
virke til højnelse af levestan-
darden for befolkningen i
Nordghana.

3. Alfabetisering i 6 landsbyer i Nordghana

4. Ergonomiske kontorstole
5. Scanner og hylder

Globale Skolepartnerska-
ber

Formål: At fremme under-
visningsbaserede skolepart-
nerskaber mellem danske
skoler og skoler i den fattige
del af verden.

1. It-udstyr: 2 bærbare computere

3.845,73 kr.

2. It-udstyr: dockingstation og ekstern skærm
3. Informationsmateriale: Poduktion af foldere

og plakater
4. Informationsmateriale: Produktion af stickers

5. Informationsmateriale: Tryk af årsrapport
2015

6. Informationsmateriale: Roll up-banner

7. Software: Regnskabsprogram
8. Software: Design- og fotobehandlingspro-

grammer
Help Your Next

Formål: At yde almennyttigt
humanitært hjælpearbejde i
ind- og udland. Herunder af-
hjælpning af menneskelig
nød og lidelse. At støtte og
hjælpe udlændinge i Dan-
mark til bedre integration og
demokratiforståelse.

1. Symaskiner og IT udstyr til skole for volds-
ramte kvinder i Dr. Congo

271.508,41 kr.

2. Medicinsk udstyr og hospitalsudstyr til sund-
hedsklinik i Dr. Congo

3. Vandboringer til landsbyer i Uvira Dr. Con-
go

4. Vandboringer til Indien
5. Medicin og mad til slumbørn i Indien
6. Transport af humanitært udstyr til Dr. Congo

7. Projekt malarie-net til Bukavu Dr. Congo

8. Hjælp til flygtninge i Nord-Irak
9. Mad, medicin, vaccinationer til forældreløse

børn i Uvira-området i Dr. Congo
10. Transport af humanitært udstyr til Malawi
11. Projekt mad og medicin til forældreløse børn

i Malawi
12. Spisesal og køkken til børnehjem i Alubakka

Indien
13. Projekt mad og medicin til børnehjemmet i

Alubakka
14. Nødhjælp til syriske flygtninge i Libanon
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Himalayan Project

Formål: Foreningens formål
er at yde NGO-bistand til
projekter i Nepal, og overve-
jende blandt bjergfolkene i
Nepals nordlige distrikter.
Foreningen skal således øge
uddannelsesniveauet og bedre
levevilkårene blandt folk,
som bor langt fra det centrale
Nepal, for at øge deres mulig-
heder for reel indflydelse på
deres egne distrikter og en
reel indflydelse på den Nepa-
lesiske stat som helhed.

1. Genopbygning af skolebygning

11.622,25 kr.

Himmerlands Humanitære
Forening (tidl. Nøragers
Humanitære…)

Formål: At fremskaffe hjæl-
pemidler til at hjælpe dårligt
stillede børn og unge, dels
ved at afholde sommerlejr,
dels ved at forbedre deres le-
vevilkår og uddannelsesmu-
ligheder i deres lokalområde.

1. Sommerlejr i Himmerland for russiske bør-
nehjemsbørn

64.992,81 kr.

2. Tandlægeprojekt
3. Renovering af børnehjemmets køkken
4. Etablering og fornyelse af opholdsrum samt

sanserum til børnene
5. Renovering af trappeopgange til børnenes so-

verum
6. Indkøb af undervisningsmaterialer og udstyr
7. Etablering af en større overdækket terrasse

8. Renovering af eksisterende legeplads foran
skolebygningen

9. Etablering af en ny legeplads
10. Indkøb af fodtøj, herunder vinterstøvler
11. Indkøb af vintertøj
12. Indkøb af langrendsski, skistave og skistøv-

ler, kælke og skøjter
Hjælp Sarajevos Børn

Formål: at yde og formidle
humanitær hjælp til krigsram-
te, specielt børn, i bosnien/
Hercegovina og de tilstøden-
de områder.

1. Humanitær hjælp til krigsramte og internt
fordrevne i Bosnien-Hercegovina. (fødevare-
hjælp)

76.914,57 kr.

Hjælp til Litauens Børn,
Foreningen

Formål: Humanitær støtte
for børnehjem, plejehjem og
sygehuse i Litauen..

1. Beklædning og fodtøj

134.600,49 kr.

2. Sengelinned og håndklæder
3. Transport

Hospice Forum Danmark 1. Tryk af informationsmateriale 4.076,47 kr.
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Formål: At udbrede kends-
kabet til hospice-tanken og på
at forbedre vilkårene i Dan-
mark for uhelbredeligt syge
og døende mennesker samt
deres pårørende.

2. Anskaffelse af videoprojektorer
3. Anskaffelser til kontor

IiNTERest

Formål: At arbejde for en
bæredygtig forbedring af le-
vevilkårene blandt de fattige
befolkningsgrupper i den
tredje verden, især i Indien.

1. Folkeskolefag til modvirkning af elev frafald
i Orissa, Indien

3.845,73 kr.

Indien Gruppen Fyn

Formål: Bæredygtig forbed-
ring af levevilkår i den tredje
verden, specielt Indien.

1. At øge fiskebestanden i 100 familiers dam-
me, dels til føde, dels til salg

27.919,99 kr.

2. At støtte genopbygningen af huse og stalde
for 100 fattige familier, der har været ramt af
oversvømmelse det sidste år

3. At øge indtægten for 100 fattige kvinder gen-
nem træning i syning/strikning med henblik
på hjemmeproduktion og salg

4. At udbrede kendskabet til vigtigheden af god
tandhygiejne

5. At forbedre undervisningen for skolebørnene
i det fattige Sunderbans, Vestbengalen, In-
dien

Ingeniører uden Grænser

Formål: At yde assistance til
livsbevarende nødhjælp og
medvirker til at skabe grund-
laget for et værdigt liv for ka-
tastroferamte ofre og støtte en
målrettet udvikling gennem
udviklingsprojekter og kapa-
citetsopbygning i fattige lo-
kalsamfund.

1. Informations- og oplysningsmateriale

76.418,62 kr.

2. Anskaffelse af kamera
3. Vedvarende energiforsyning til børnehjem i

Nigeria
4. Vandforsyning, latriner og sanitetstræning i 4

landsbyer i Kenema distriktet, Sierra Leone
5. Computer og grafisk printer til miljøprojekt i

Bolivia
6. Indkøb af analytisk udstyr samt prøvesam-

lings udstyr til vandprøvnings laboratorie på
det lokale landbrugs universitet i Coroico,
Bolivia

7. Etablering af affaldshåndteringssystem i Ké-
tao, Togo

International Aid Services

Formål: At yde katastrofe-
hjælp til tredjelande.

Foreningen er bl.a. Den Dan-
ske Pinsebevægelses kata-

1. Indkøb af nyt IT-udstyr

2.692,01 kr.

2. Trykning af oplysningsmateriale
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strofe- og udviklingshjælp til
tredjelande.

International Kontakt

Formål: At arbejde for en
styrkelse af international un-
dervisning og oplysning på
alle niveauer. At samarbejde
med partnere i udviklingslan-
de for at støtte projekter der
sigter mod at forbedre leve-
vilkårene i lokalsamfundet.
At medvirke til international
forståelse og solidaritet og
indsigt i globale og nationale
samfundsmæssige sammen-
hænge.

1. Etablering af cykelværksted som arbejds-
plads og uddannelsessted for unge mænd i
landsby i Mali

7.383,80 kr.

International Teacher Asso-
ciation

Formål: Foreningens formål
er at fremme fred, menneske-
rettigheder og demokrati.

1. Trykning af bladet ITA-Post

3.538,07 kr.

2. Computer og Printer til foreningens præsi-
dent

3. Genopbygning af Tartong Skole i Nepal

Jambo Shule

Formål: at yde støtte til børn
i Kenya med henblik på at
sikre en betryggende skole-
gang, både i offentlige og pri-
vate skoler samt kostskoler.

1. Komfur projekt i Kenya

3.080,74 kr.

Julemærkefonden

Formål: Fondens formål er
hvert år at udgive et dansk
Julemærke for derigennem at
fremskaffe midler til anven-
delse til sygdomsbekæmpelse
og/eller sygdomsforebyggel-
se for børn, der trænger til
hjælp.

1. Genudgivelse af Julemærkehjemmenes koge-
bøger i reviderede udgaver

11.342,98 kr.

Kembujeh School Friends

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

1. Accesprogram

31.035,03 kr.

2. Laptop
3. Printer/kopimaskine
4. Indretning af IT rum
5. Opførelse af værkstedsfløj til teknisk skole
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6. Indsamling til og forsendelse af container
med skole- og hospitalsudstyr

7. Trykning af foreningsfoldere
8. Opførelse af sundheds- og tandklinik

KidsAid Danmark

Formål: At støtte børn her-
under syge børn, handicappe-
de børn og børn med særlige
behov.

1. Oplysningskampagne + tryk af materiale

31.111,94 kr.

2. Møbler til kontor
3. IT-udstyr

Kristen Børnefond Global
Care

Formål: At hjælpe nødliden-
de børn over hele verden,
uafhængigt af religiøse, poli-
tiske og etniske forhold, der
uden hjælp udefra vil mangle
de mest basale livsfornøden-
heder til en sund opvækst,
udvikling og uddannelse.
Derved ønsker fonden at
fremme den mellemfolkelige
forståelse.

1. AIDS familiehjælp

115.602,59 kr.

2. Halbyggeri, skole i Etiopien
3. AIDS husprojekt
4. Center for AIDS information
5. Containertransport
6. Madprojekt Bangladesh
7. Madprojekt Indien
8. Indkomstskabende projekter, Uganda
9. Informationsmateriale
10. Udstyr til messe og foredrag

Kvindernes U-landsudvalg

Formål: Hjælpe gennem op-
lysningsarbejde dårligt stille-
de kvinder i ulandene.

1. Plakater, flyers mv. i anledning af 40 års ju-
bilæum

14.613,77 kr.

2. Aktuelt kampagnemateriale "Giv en pige ret"
3. Udstillingsfolder, plakat og roll-ups "Maliske

kvinder"
4. Nyt informationsmateriale om KULUs arbej-

de
5. IT-udstyr

Landsforeningen af KZ-
fanger fra Neuengamme –
vennekredsen

Formål: At samle de i Dan-
mark boende tidligere fanger
fra den nazistiske koncentra-
tionslejr Neuengamme med
dens udekommandoer, til be-
varelse af den naturlige sam-
hørighedsfølelse, som i fang-
skabet band dem sammen,
samt forpligtelse over for
dem, der døde i nazismens

1. Pilgrimstur til Tyskland

16.152,06 kr.

2. 20.april og generalforsamling
3. Bustur i Danmark
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koncentrationslejre og fængs-
ler.
Landsforeningen for Byg-
nings- og Landskabskultur

Formål: Arbejde for beva-
ring af arkitektonisk og kul-
turhistorisk værdifulde byg-
ninger mv.

1. Trykning og layout af temanummer

5.384,02 kr.

2. Opgradering af hjemmeside
3. IT- udstyr
4. Trykning af hvervefolder

Landsforeningen for Øko-
samfund

Formål: At fremme en livs-
form der muliggør etablering
af hele kredsløb i mennesker
og natur og drager omsorg
for og respekterer alle leven-
de væsner og naturlige res-
sourcer.

1. IT udstyr til sekretariat og formand

16.344,35 kr.

2. Økologiske modelskoler i Ghana
3. Informationsmaterialer til LØS

Landsforeningen Økologisk
Byggeri

Formål: At fremme økolo-
gisk byggeri.

1. Nyhedsbreve til foreningens medlemmer

3.076,58 kr.
3. Udarbejdelse af magasiner til folketræf i lejre
4. Deltagelse ved Building green 2016 i forum

(udgifter forbundet med stand på messe)

Landsforeningen Grøn
Hverdag

Formål: at fremme en bære-
dygtig samfundsudvikling
gennem oplysningsvirksom-
hed. Det vil sige at tilskynde
politikere, offentlige myndig-
heder, erhvervsliv og borgere
til bæredygtig adfærd gen-
nem f.eks. kampagner, udstil-
linger, deltagelse i konferen-
cer, samarbejde med andre
organisationer og andre rele-
vante tiltag.

1. Temanummer om vand

7.314,58 kr.

2. Projektor
3. Printer
4. Telefon

Leagounols Venner

Formål: At yde humanitær
hjælp til Øst Europa. Det vil
sige humanitære effekter til
børnehjem, alderdomshjem
og fattige familier samt hjælp
til uddannelsesinstitutioner.

1. Undervisningsmaterialer til børnene på Sta-
rolecka i Polen

15.382,91 kr.

2. Lokalt indkøb af materiel til ny udendørs le-
geplads for børnene på Starolecka hjemmet

3. Ekskursion/aktiviteter for børnene på Staro-
leckahjemmet , Polen

4. Madrasser til krisecenter for kvinder med
børn i Polen
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5. Transport af materiel til Starolecka hjemmet i
Polen

6. Lokalt indkøb af inventar til soverummene
på Staroleckahejmmet med børn i Polen

7. Ekskursioner for børnene på børnehjemmet i
Szamocin, Polen

8. Lokalt indkøb af UV-materialer til teknisk
skole i Titel, Serbien

9. Støtte til lokalt indkøb af inventar til familie-
børnehjemmet "Nicolson" i Nisporeni, Mol-
dova

10. Tilskud til bespisning for social udsatte på
Concordiahjemmet i Nisporeni, Moldova

Little Big Help, foreningen

Formål: At hjælpe flere ste-
der i verdens fattigste områ-
der.

1. Fundraising- og oplysningsmateriale i Little-
BigHelp

7.183,82 kr.2. Nyt terapeutisk udstyr & mobilitets trænings-
redskaber til Centre for Special Education

3. Nyt teknisk udstyr som Laptops og Kamera
Læger uden Grænser

Formål: At yde hjælp til folk
i nød, ofre for menneskeskab-
te katastrofer eller naturkata-
strofer og ofre for krigshand-
linger.

1. Indretning af cafe- og loungeområde

323.648,80 kr.

2. Lydabsorberende telefonbokse
3. Indsamlingsbøsser, 25.000 stk. á kr. 25
4. Trykning af indstik til aviser
5. 15 nye lap tops til vores frivillige á kr.

10.000,-
6. Trykning af Læger uden Grænsers Journalen
7. Trykning af Læger uden Grænsers Årsberet-

ning
8. Udgifter til trykning af informationsfolder
9. Trykning af informationsfolder
10. Nye kontorstole
11. Kamera - CANON EOS 5D S samt objektiv
12. Go-Pro kamerasæt
13. 2 interaktive tavler
14. 3 stk. magnetiske verdenskort
15. Trykning af informations skrivelse om cor-

porate club
16. Nye tastaturer
17. Udgifter til etablering af onlinekampagne om

glemte kriser
18. Udstyr til Obstetrics kurser
19. Arbejdsmiljørigtige skrivebordslamper
20. 5 styk Ipads
21. 2 kaffemaskiner
22. UPS anlæg
23. 2 styk Jabra speak (højtalere til Skype)
24. 25 styk telefoner
25. Køleanlæg til serverrum
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26. Projektor
27. NAS box system
28. 3 styk Wi-Fi access points
29. 15 styk 24᾽ skærme
30. Printer

Mahanaim Foundation/
Nødhjælp til Børn i DR.
Congo

Formål: Foreningens formål
er at yde almennyttigt huma-
nitært hjælpearbejde til foræl-
dreløse og hjemløse børn i
DR Congo ved at drive et
børnehjem, som tilbyder bør-
nene husly og mad.

2. Opførsel af sundhedsklinik i Mokali området

35.265,33 kr.

3. Mad, tøj og medicin til børnehjem nær Kin-
shasa

4. Opførsel af skole og træningscenter i Mokali
området.

6. Transport af container med humanitærhjælp

7. IT-udstyr til foreningen

Masanga

Formål: Formålet med Ma-
sanga er at medvirke til at ho-
spitalet i Masanga, Sierra
Leone, videreudvikles, støtte
den lokale befolkning, så de
selv vil kunne drive det.

1. Ny inverter til solcelleanlægget på Masanga
Hospital

58.824,26 kr.

2. Renovering af 3 personaleboliger på Masan-
ga Hospital

3. Etablering af centralt placeret logistisk kon-
tor i Freetown, Sierra Leone (anskaffelser)

4. (Gen)etablering af Masanga Eye Care Clinic
på Masanga Hospital

5. Implementering af Safe Delivery App, 60
smartphones og 6 tablets til undervisning

6. Simulationstræning, 2 ambu man trænings-
maskiner

Mellemamerika Komiteen

Formål: At mobilisere en
bred og aktiv solidaritet med
befolkningen i Nicaragua og
de andre latinamerikanske
lande og støtte deres kamp
for demokrati og bedre leve-
vilkår.

1. Tryk af tidsskrift MaMa

15.975,16 kr.

2. Udskiftning af gammel EDB-udstyr på ho-
vedkontor og lokalgruppe

3. Gulvtæppe og inventar til hovedkontoret
4. Tablets/IPADs til 3 brigadekoordinatorer
5. Mobiler til hovedansvarlige
6. Maling til renovering af hovedkontor
7. Tryk af brigadefoldere
8. Førstehjælpsudstyr/rejsepakker
9. Tryk af brigadeplakater
10. Tryk af klistermærker
11. Annoncer
12. Tryk af MAK-foldere
13. Tryk af Co-Cards
14. Forlængerledninger
15. Havemøbler

Mellemfolkeligt Samvirke 1. Etablering af ’Labau’ projektet på Global
Platformen i El Salvador (anskaffelser og
istandsættelse)

42.687,58 kr.
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Formål: At fremme mellem-
folkelig forståelse og solida-
ritet, at bidrage til en bære-
dygtig global udvikling og en
retfærdig fordeling af jordens
rigdomme.

2. Etablering af vores nye Globale Platform i
det sydlige Afrika (anskaffelser)

3. Etablering af community træningslokaler i
Russafiye, Jordan (anskaffelser)

4. Vedligeholdelse og forbedringer af Global
Platform Danmarks undervisnings- og møde-
faciliteter

Miljø- og EnergiCentret i
Høje Taastrup

Formål: At styrke en bære-
dygtig udvikling, der tilgode-
ser økologisk balance

1. 5 stationære computere med vægopslag

1.629,44 kr.

Mission Øst

Formål: At yde akut bistand
og udviklingshjælp til nødli-
dende i Østeuropa og Asien.

1. Anskaffelser - IT Udstyr

18.530,56 kr.
2. Projekter – Disaster (respons kit)

MUNDU – center for glo-
bal…

Formål: At medvirke til, at
den globale dannelse bliver
en del af den almene dannel-
se i Danmark. Det sker ved at
oversætte komplekse globale
temaer til pædagogiske un-
dervisningsprojekter og inter-
kulturelle aktiviteter, der be-
kæmper fordomme, nuance-
rer stereotyper og motiverer
til stillingtagen og engage-
ment i forhold til globale ud-
fordringer.

1. Anskaffelse iMAC MD=95

18.562,10 kr.

2. Anskaffelse Videokamera Panasonic
3. Anskaffelse trådløs mikrofon
4. Anskaffelse Håndholdt lydoptager
5. Anskaffelse spejlreflekskamera
6. Anskaffelse it-udstyr, hardware og software
7. Anskaffelse mini-projektor
8. Tryk informationskit
9. Anskaffelse kontorudstyr Ego point kontor-

stole
10. Trykt materiale emnekufferter
11. Trykt materiale Verdensspejl
12. Anskaffelse hæve-sænkeborde

Nepal 2010

Formål: at fremme kulturel,
social og samfundsmæssig
forståelse mellem forskellige
kulturer og folkeslag. Det er
endvidere projektets formål
at understøtte og forebygge,
at børn ikke skal leve på ga-
den.

1. Fotokopimaskine A 3 (særligt behov)

17.989,01 kr.

2. Indretning af børnehjem i Bungamati
3. Opbygning af kontor Inkl. it-udstyr
4. Roll-up, projektor og lærred til informations-

møder
5. Genoptryk af kampagnefoldere
6. Udvikling af medlems- og "kundekartotek"

Inkl. software
7. Udstillingstelt til information ved kampagner

NEPCon - Nature, Ecology
and People Consult.

1. IT udstyr til videokonference 3.151,34 kr.2. Skærme til videokonference
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Formål: At støtte miljø- og
vedligeholdelses relateret ser-
vices og aktivt lave projekter
som bidrager til et vedlige-
holdende udvikling, især i
forhold til at konservere, be-
skytte og udforske naturlige
ressourcer.
Netværket for Økologisk
Folkeoplysning og Praksis /
Øko-Net

Formål: At informere, op-
lyse og inspirere omkring na-
tur og miljø, økologi og bæ-
redygtig udvikling – samt at
skabe debat og netværk om-
kring økologiske og bære-
dygtige tiltag.

Ved økologi forstås en hus-
holdning med ressourcer, der
er i balance med naturen.

1. Udvikling af ny hjemmeside/portal

8.306,77 kr.

2. Trykning og produktion af nyt PR-materiale
og medlemsblad

NGO Fontana (Fontanas
Venner)

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

1. Videokonferenceudstyr

14.918,81 kr.

2. To animationsvideoer til undervisning af ga-
debørn omkring seksuelt misbrug og rusmid-
delmisbrug

3. Udstyr til indretning af legeplads i forbindel-
se med vort Døgncenter

4. Udstyr til brug for undervisning og foredrag
5. Køkkenudstyr

Nhaka’s Venner

Formål: At støtte "Nhaka
Afrikan Worldwide Trust"s
udviklingsprojekter i Zimab-
we.

1. Sekwi Rural Ressourcentre Zimbabwe (fær-
diggørelse af bygning)

6.537,74 kr.

Nordjysk Humanitærhjælp

Formål: Såvel nationalt som
internationalt at varetage sy-
ge og svages interesser
uden¬hensyntagen til tro, ra-
ce eller politisk opfattelse.

1. Sommerlejr for danske børn

4.307,22 kr.
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Nyt Hesteliv

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

1. Medlemsblad

108.911,02 kr.

2. Sundhedsscreening
3. Ombygning og renovering
4. Industrivaskemaskine
5. Kontor- og IT-udstyr
6. Registrering af heste
7. Oplysningspjecer
8. Hjemmeside opdatering
9. Agility bane (rekvisitter)
10. Renovering af ridebane
11. Renovering af hegnspæle og tråd
12. It-udstyr og videoovervågning
13. Røgalarmer
14. Riste

Operation Dagsværk

Formål: At styrke solidarite-
ten mellem de fattige og un-
dertrykte dele af verden og
elever på de danske gymnasi-
ale uddannelser og 8-10.
klasser samt oplyse, sikre en
stillingtagen og øge forståel-
sen for, at forandring kun op-
nås gennem handling.

1. Kvalitetsfilm til frivilligt drevet kvalitetsop-
lysningsarbejde – AV udstyr

2.284,36 kr.

2. Arbejdsstationer til frivillige på sekretariatet

Periamma

Formål: Gennem innovation,
læring og co-creation at fri-
gøre potentialet hos børn, fa-
milier og lokalsamfund i In-
dien, Kenya, Thailand og
Uganda.

1. 2 bærbare computere og 1 stationær compu-
ter til Periammas kontor

9.821,99 kr.

2. Inventar - lille reol
4. Ny hjemmeside
5. Renovering af væg på Sintaan skole, Kenya,

hvor Periamma har sponsorbørn gående
6. 20 computere til Oterit skole, Kenya, hvor

Periamma har sponsorbørn gående
7. Støtte til den årlige børnefest på skolerne

hvor Periamma har sponsorbørn gående i
Uganda, Kenya og Thailand

8. Trykning af nyt informationsmateriale
9. NAS-server

Pioner Afrika

Formål: At oprette rollemo-
dellandbrug i Afrika (i samar-
bejde med lokale landmænd),
samt efterfølgende at støtte
den lokale udbredelse af en
mere effektiv men bæredyg-
tig landbrugsproduktion. Fo-
kus er på udnyttelsen af van-

1. Udbygning af udstyr til husdyrsproduktion
(svin, kylling, æg, fisk) hos flere farmere,
Burkina Faso

16.152,06 kr.

2. Udbygning af udstyr til grønsagsproduktion
og -opbevaring hos flere farmere, Burkina
Faso

3. Udbygning af faciliteter til salg af egne pro-
dukter (butik, spisested), Burkina Faso
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dressourcer til en forbedring
af køkkenhaver i byområder-
ne, også med det formål at
øge produktionen af fødeva-
rer i lokalområdet.
Plan International Dan-
mark

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

1. Skole- og byggematerialer til skoler i Zambia

330.009,63 kr.

2. Safe Spaces-Trygge væresteder for piger i
Dhakas slum, Bangladesh

(Landsforeningen) Praktisk
Økologi

Formål: At fremme interes-
sen for og kendskabet til øko-
logisk forsvarlig levevis.
Gennem oplysning, rådgiv-
ning og i praksis at udbrede
brugen af økologisk forsvarli-
ge dyrkningsmetoder og dy-
rehold.

1. Trykning af blade, foldere og plakater til ud-
deling til haveejere

140.099,88 kr.

2. Trykning af øvrigt informationsmateriale
3. IT udstyr

Red Barnet

Formål: At hjælpe, direkte
og indirekte, de dårligst stil-
lede børn, såvel nationalt som
internationalt.

1. Ombygning og istandsættelse af toilet

24.189,63 kr.

2. Anskaffelse af førstehjælpsudstyr
3. Anskaffelse af materialer til aktiviteter
4. Trykning af informationsmaterialer

Red børnene i Gorom-Go-
rom

Formål: At støtte den bur-
kinske forening M’Balla Su-
kaabe (Red Børnene) med
hjemsted i Gorom-Gorom i at
skaffe specielt trængende
børn i Oudalan-provinsen
Mead, tøj, medicin, skole-
gang/uddannelse og andre
livsfornødenheder.

1. Fødevarehjælp

14.690,68 kr.

2. Skolegang, materialer, uniform lektiehjælp,
Burkina Faso

3. Projekt: faglig uddannelse for tilknyttede
børn, Burkina Faso

4. Månedsmøder med fællesspisning for børne-
ne, Burkina Faso

Rumænien 97, Foreningen

Formål: Velgørende og hu-
manitær forening.

1. Transport af nødhjælp

10.383,47 kr.2. Mad til beboere på losseplads, Pata Rat i
Cluj, Rumænien

Rumæniensprojektet af
1992

1. Transport til Rumænien af indsamlede føde-
varer mm. 10.768,04 kr.

2. Sko til rumænske børnehjem
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Formål: At forbedre daglig-
dagen og fremtidsmulighe-
derne i Banat-provinsen

3. Informationsmateriale

Russiske Feriebørn I Kjel-
lerup og omegn

Formål: At tilbyde børn med
særlige behov, udvalgt af
børnehaven nr. 139 i Mur-
mansk, ferieophold ved
værtsfamilier i Kjellerup og
omegn.

1. Indkøb af IT udstyr bl.a. videokamera og pc

2.907,37 kr.

2. Trykning af 7.200 Informations aviser

Samsø Energi- og Miljø-
kontor

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

1. Projektorlærred inklusiv montering

9.182,60 kr.

2. Trådløs håndholdt mikrofon
3. Indkøb og montering af sol afskærmning

Sdr. Bork Nødhjælp

Formål: At yde almennyttig
humanitær hjælp.

1. Renovering af betongulv ved nødhjælpshal
Sdr. Vium, Danmark.

6.614,65 kr.

2. Etablering af skur ved nødhjælpshal, Sdr. Vi-
um, Danmark

3. Midler til bespisningsprojekt, Ocna Mures,
Rumænien

4. Renovering af køkken på bespisningscenter i
Ocna Mures, Rumænien

Selskabet for Dansk Amfi-
biecenter

Formål: At deltage i bevarel-
se af padder i Danmark og på
internationalt plan, samt
fremme opdræt og informati-
on inden for amfibieområdet.
Dels ved at udvikle metoder
til hold og deltagelse i op-
drætsprojekter. Dels ved af-
holdelse af symposier med
foredrag og workshops.

1. Kontorudstyr

14.917,04 kr.

Selskabet Lysglimt

Formål: At drive rekonvale-
scenthjemmet Lysglimt for
mindrebemidlede, ensomme
og ældre medborgere.

1. Nye havemøbler

5.084,05 kr.
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Seniorer Uden Grænser –
Landsrådet

Formål: At anvende og for-
midle faglige og menneskeli-
ge ressourcer blandt seniorer,
som med ulønnet arbejdskraft
vil forbedre livsbetingelserne
for verdens fattige.

1. Uddannelse af Masaipiger i Tanzania.

42.649,13 kr.

2. Undervisningscenter i Norway, Sierra-Leone

3. Redskaber og frø til Women in Risk i Ugan-
da

4. Biavl hos fattige småbønder i Kenya
5. Demonstrationshaver i Mutasa District i

Zimbabwe
6. Sekretariatsetablering (anskaffelser) og

hjemmeside for SuG
Skoleliv i Nepal

Formål: At støtte fattige fa-
milier, primært kasteløse, i
Nepal til at skabe sig en bed-
re tilværelse, primært gennem
et skolemadsprogram, andre
uddannelsesrelaterede aktivi-
teter samt aktiviteter, der
bringer de involverede ny vi-
den.

1. Lektiehjælp og oplysning til ekstremt fattige
børn, Nepal

5.076,36 kr.

Sociale Entreprenører i
Danmark

Formål: At styrke og udvikle
feltet socialt entreprenørskab
i Danmark forstået i et hel-
hedsorienteret perspektiv.

1. IT-løsninger

3.076,58 kr.

2. Bærbar computer + software
3. Trykning af informationsmaterialer

Solens Børn

Formål: At sprede kendska-
bet og medvirke til udbygnin-
gen af Inti Runakunaq Wasin,
et kreativt værksted for børn i
risikogruppen i Cusco, Peru;
At sprede kendskabet til og
bidrage til en bæredygtig ud-
vikling af landsbysamfund i
Chillcachaca. At hjælpe til
relevant og nødvendig uddan-
nelse af peruvianere, der øn-
sker at arbejde på projekter-
ne. At finde og evt. støtte en-
keltpersoner, der ønsker at
rejse til Peru i længere perio-
der for at undervise, inspirere
til nytænkning og hjælpe til
udvikling af færdigheder.

1. 1 måltid mad om dagen til Børn og Unge

13.075,48 kr.

2. Ung i Uddannelse på universitet
3. Speciel Boys, Handicappede børn/Unge
4. Inventar til køkken
5. Information Blade og Foldere trykning
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SOS Børnebyerne

Formål: At arbejde for støtte
til og udbredelse af kendska-
bet til SOS-Børnebyerne. At
indsamle fadderskabspenge
og bidrag til børn i SOS-Bør-
nebyerne fortrinsvis i udvik-
lingslandene.

1. Etablering og indretning af nye arbejdsplad-
ser i Somaliland og Rwanda (anskaffelser)

52.686,48 kr.

2. Tryk af SOS Nyt og andre tryksager samt
web-indhold

3. Møbler til SOS skolen i Hawassa, Ethiopien

4. Indretning af fællesrum/-arealer
5. Udskiftning/indkøb af nye PC’ere
6. Præsentations- og kommunikationsudstyr til

mødelokaler
7. Indkøb af headsets

SOS mod Racisme, Dan-
mark

Formål: At bekæmpe racis-
me og fremmedhad gennem
oplysning.

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

45.779,55 kr.

2. Trykning af Minileksikon 2015 (5000 stk.)

3. 4-farvet materialesamling til undervisnings-
brug om diskrimination.

4. USB-nøgler 8 GB med logo og kontaktdata
500 stk..

5. Mini-LED-lommelygter med SOS logo på
(250 stk.)

6. 2 smartphones
7. Tryk af klistermærker i forskellige farver

med SOS mod Racismes hånd
8. Farveprinter til A4 samt A3 formater
9. Fremstilling af 5000 brætspil á 50 kr/spil
10. Fremstilling og udsendelse af folder om spil-

let til skoler/institutioner
11. Pakkematerialer og porto til udsendelse til

500 skoler/institutioner
Stairway Danmark

Formål: at støtte Stairways
Foundation, Filippinerne,
med dens internationale akti-
viteter inden for oplysnings-
virksomhed og styrkelse af
børns rettigheder samt drift af
centeret for gadebørn.

1. Vandrensningspumpe

3.076,58 kr.

STS International Solidari-
ty

Formål: At yde politisk, ma-
teriel og økonomisk støtte til
kræfter, der arbejder for be-
kæmpelse af etnisk og religi-
øst had og at støtte udviklin-
gen af demokratiske sam-
fund. At støtte udviklingen af

1. LEF: Køb af undervisningsmateriale for træ-
ning kursus

2.939,60 kr.

2. STS: Køb af printer materiel for trykning af
informationsmateriale
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uafhængige faglige organisa-
tioner, fredsbevægelser og
bevægelser, der støtter kam-
pen for samfund, hvor men-
nesket sættes i centrum.

Støtteforeningen For Sun-
way Childrens trust

Formål: At yde økonomisk
og evt. praktisk støtte til den
selvejende institution, Sun-
way Children Trust.

1. Til børnenes skolegang, skoleuniformer mv.

16.217,44 kr.

2. Reparation af cykler og skolebus
4. Medicin og tøj til svage familier udenfor bør-

nehjemmet

Sundbyernes Filantropiske
Forening Barnets Glæde

Formål: at hjælpe trængende
børn/familier på øen Amager,
eksklusiv Christianshavn,
indtil barnets fyldte 15. år.

1. Hjælpe økonomisk trængte familier/børn
med tøj og sko

19.228,64 kr.

SVF-Skagenskolen

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

1. Udbygning af Sambuyan - Skagen Basic
Cycle School med yderligere 3 klasseværel-
ser

54.147,85 kr.

2. Færdiggørelse af mur omkring Anna Skagen
Nursery School

3. Vandprojekt i den syd/østlige del af landsby-
en Sambuyan Village, Gambia

4. Opførelse af garage til ambulance
5. Trykning af brochurer og andet informations-

materiale
6. Renovering af vej til skole
7. Opførelse af bygning til tandklinik

Sønderjyllands Dyreværns-
forening af 1995

Formål: At vække ansvars-
og barmhjertighedsfølelse for
dyr, særligt ved at redde
hjem- eller herreløse dyr fra
aflivning ved at optage dem i
dyreinternat. Yderligere ar-
bejder foreningen for dyrebe-
skyttelse, herunder for at
modvirker dyrplageri.

1. Etablering af løbegårde

15.575,20 kr.

2. Varmepumpe
3. Etablering af to karantænerum
4. Dyb håndvask, blandingsbatteri, bordplade

5. PC og printer
6. Vaskemaskine og støvsuger
7. Telefon
8. Trykning af brochure
9. Facadeskilt
10. Kasseapparat

Tandsundhed uden Græn-
ser

1. Kontorstole, IT-udstyr og optimering af ad-
ministrationen 28.504,61 kr.

2. Oplysningsarbejde

36



Formål: At fremme tand-
sundheden i lavindkomstlan-
de.

3. Filmmateriale
4. Dentalmissioners behandlingsudstyr
5. Forlængelse af projekt ᾽Sund Mund᾽ Indien
6. Undervisningsmateriale til skoleprojekter

Tavse Stemmer

Formål: at arbejde for at gi-
ve piger og kvinder med
muslimsk og /eller ikke-euro-
pæisk baggrund øget status,
position, selvtillid og per-
spektiv i alle samfund, i ind-
og udland, samt udfordre for-
domme om disse menneskers
kvaliteter.

Musikkens Fællesskab, over grænsen:

2.230,52 kr.

2. Tryk af info materiale
3. Annoncer og anden pr
5. Website og Facebook

Terre Des Hommes

Formål: Hjælp til nødstedte
børn over hele verden.

1. Khetwadi Skole Projekt i Mumbai, Indien

269.950,90 kr.

2. Welfare Home for Children, børnehjem i
New Delhi Indien

3. Flere børn særlig piger hjælper vi til 10 års
skolegang. Pune, Delhi, Mumbai Indien

4. Flere børn særlig piger hjælper vi til 10 års
skolegang i Gujarat, Indien

5. Terewayangani skolen. Måltid varm mad og
tæpper, Indien

6. Udviklingshjælp til 6 bjerglandsbyer i Indien,
Maharashtra State

7. Vatsalya, Hjem for gadebørn; både piger og
drenge i Mumbai Indien

8. St Josephs Institution for fysisk handicappe-
de børn. Mad, medicin og undervisningsma-
terialer mv.

9. Skole i Guerant , Haiti med 120 elever, mad,
tøj, sko.

10. Skole i Mareminerve, Haiti med 310 elever.
Hjælp til skolebøger, materialer mv

11. Koperasi Harapan i Indonesien. Undervis-
ningsmaterialer, skoleuniformer og Hjælpe-
midler til handicappede børn

12. Raindrop center i Thailand for 45 handicap-
pede børn. Medicin, træningsredskaber, pro-
teser og bandager

13. Mererani Village Sponsorship Project i Tan-
zania. Mælk, mad, vitaminpiller, myggenet,
Undervisningsmaterialer, skoleuniformer mv

14. Arusha Sponsorship Project i Tanzania. Vac-
cinationer, mælk, mad, medicin, vitaminpil-
ler mv.
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15. Masai projektet i Endulen, Tanzania. Mad og
mælk, personlige fornødenheder mv.

16. Wema, Mombasa. Hjem for børn og hjælp til
skolegang. Normalt tilskud til mad og medi-
cin, tests, køkkeninventar til maduddeling
mv.

17. Lewa, Eldorat Kenya. Børnehjem. Tilskud til
mad, medicin ,tests, tæpper, håndklæder, lin-
ned mv

18. Evelyn Nurseries & Day care center Sri Lan-
ka. Vitaminer, mad og skolematerialer

19. 16 unge er tilknyttet centret og kommer for at
få hjælp, mad og vitaminer.

20. Seth Medura Sri Lanka. Projekt for retardere-
de piger/ kvinder. Mælk, mad, medicin og vi-
taminpiller.

21. Døveskolen i Trincomalee, Sri Lanka. Der
søges om støtte til mad og Undervisningsma-
terialer

22. Chrey Laos og Tep Pranam i Cambodia.
Mangel på mad og medicin

23. Hope for Tomorrow i Rumænien. Hjem for
forladte børn. Vedligeholdelse/reparation i
alle tre familiehuse mv.

Theresienstadt Foreningen

Formål: At rådgive og bistå
medlemmerne, samt at min-
des vor afdøde fra Theresie-
nstadt og medlemmer. Des-
uden kan medvirke ved op-
lysende virksomhed og afhol-
de sammenkomster.

1. Skovtur

10.306,55 kr.

2. Diverse arrangementer, dvs. frokoster samt
foredrag

Tibet Charity

Formål: At støtte bevarelsen
af den tibetanske kultur og
det tibetanske folk vha. hu-
manitære projekter og kultur-
elle begivenheder.

1. Genanskaffelse af kontorudstyr (efter jord-
skælv)

15.464,44 kr.
2. Reparation af skadet alderdomsbolig

Tjernobylforeningen

Formål: At virke for opret-
telse af lejrophold for Tjerno-
byl-børn, samt foretage ind-
samlinger af nødforsyninger i
form af mad og tøj til Tjerno-
byl.

1. Sommerlejr for atomskadede og fattige børn
fra Bobruisk

3.845,73 kr.
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Træskibs Sammenslutnin-
gen

Formål: At fremme bevarel-
sen af ældre brugsfartøjer,
herunder øge standarden for
sømandskab, vedligeholdelse
og sikkerhed ved fartøjernes
brug, samt medvirke til at far-
tøjerne bevares under videst
mulig hensyntagen til deres
kulturhistoriske værdi.

1. Systemomlægning af foreningens datasyste-
mer

3.797,66 kr.

Tværkulturelt Center

Formål: At inspirere til og
være en støtte for tværkultu-
relt kristent arbejde i Dan-
mark.

1. Trykning af informationsmateriale

6.537,74 kr.

2. Trykning af festkalender (religiøse højtider)
3. Trykning af informationsavis
4. Indkøb af IT-udstyr
5. Indkøb af kontormøbler

Ulandsforeningen for Bære-
dygtig Udvikling (UBU)

Formål: At bistå lokalt for-
ankrede kræfter med at skabe
teknologiske forbedringer,
som er socialt, kulturelt, mil-
jømæssigt og økonomisk bæ-
redygtige. Målgruppen er fat-
tige befolkningsgrupper i ud-
viklingslande.

1. Færdiggørelse af skolebygning

28.958,33 kr.

2. Toiletter til 200 skolebørn
3. Undervisningsmaterialer og inventar til skole

U-landsforeningen Svalerne

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

1. Inventar til ny genbrugsbutik i Odense

21.736,06 kr.

2. Oplysningsmateriale
3. Køkkenudstyr til Loppemarked
4. Inventar og facade Genbrug og Fair Trade

Butik Svalerne
5. IT til hovedkontor
6. Inventar/udstyr til hovedkontor

Ungdommens Røde Kors

Formål: at arbejde for og
med udsatte børn og unge,
gennem både afhjælpende og
forebyggende aktiviteter og
at bidrage til et samfund,
hvor alle – også udsatte børn
og unge – er noget særligt for
nogen.

1. Nyanskaffelse af computere på sekretariat i
København, Aarhus og Odense

69.992,25 kr.

2. Indkøb af inventar til klubhuse for unge i to
lokalafdelinger i Jordan

3. Renovering af køkken i Fællesværk Bolbro
4. Indkøb af mobilt IT-udstyr
5. Oprettelse og indretning af nyt stort mødelo-

kale i møde- og frivilligcenter, Hejrevej
6. Lydisolering af mødelokaler i møde- og fri-

villigcenter, Hejrevej
7. Ferielejr i Grønland
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Unge for Menneskerettighe-
der

Formål: At drive aktiv op-
lysning om menneskerettig-
heder, især FN᾽s Verdenser-
klæringen om Menneskeret-
tighederne gennem afholdelse
af gadeeventer, besøg og an-
dre tiltag; at arbejde for at
menneskerettighederne over-
holdes.

1. IT udstyr til visning af informationsmateriale
om menneskerettigheder

4.461,04 kr.

2. Materialer om menneskerettigheder til skole-
arrangementer og messer.

VedvarendeEnergi

Formål: Foreningens formål
er såvel lokalt, nationalt som
globalt at arbejde aktivt for et
bæredygtigt samfund baseret
på 100 % vedvarende energi,
hvor det folkelige engage-
ment og initiativ tilgodeses,
og de demokratiske princip-
per fremmes.

1. IT-udstyr

23.086,52 kr.

2. Ventilationsudstyr
3. Ny hjemmeside

Venner af de Internationale
Brigader, Spanien
1936-1939

Formål: At fastholde mindet
om dem, der drog til Spanien
for at bekæmpe fascismen i
borgerkrigen 1936-39 og ud-
brede kendskabet til borger-
krigen i Spanien.

1. Rejse til Spanien i anledning 80 året for op-
rettelse af de internationale Brigader

16.921,20 kr.

2. Mindeplade
3. Rejseguide (om Karl Marx Frederich, Engels

og Lenins liv og virke i London)

Verdens Børn - Internatio-
nal Børnehjælp

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

1. Køer, planter og såsæd, V. Sithur, Indien

44.995,02 kr.

2. Computere til undervisning, Madera, Uganda
3. Renovering af legeplads, Kakundi, Uganda

4. Varmt tøj, børnehjemmet Happy Home, In-
dien

5. Vandrensningsanlæg, børnehjemmet Kariya-
lur, Indien

6. Medicinudgifter, børnehjemmet Happy Ho-
me, Indien

7. Opførelse af mur, Khelaghar Skolen, Indien
8. Reparation af bygning, Kakundi Skolen,

Uganda
9. Reparation af gæstehus, Kakundi Skolen,

Uganda
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10. Renovering af klassebygninger, Madera,
Uganda

11. Personaletoiletter, Madera, Uganda
12. Indhegning af sportsplads, Madera, Uganda
13. Asfaltering af sportsplads, Mechka, Bulgari-

en
14. Indhegning, Mukono, Uganda
15. Oplysnings- og informationsarbejde

Viva Danmark (Leve Bør-
nene)

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

1. Anskaffelser til kontoret i Danmark

31.765,72 kr.

2. Projekt: Renovering på 4 børnehjem I Hon-
duras

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

4. Aktivitet: Sommeraktiviteter for børnehjems-
børn i Honduras

5. Projekt: Legeplads til slumbørnehave
6. Aktivitet: Årssamling for frivillige
7. Anskaffelser: IT-udstyr
8. Anskaffelser: Informationsmateriale
9. Projekt: 3 huse til 3 familier i et slumkvarter

i Honduras
10. Projekt: Uddeling af mad til gadebørn i Hon-

duras
11. Aktivitet: Mandagsfællesskab

Working School

Formål: Foreningens formål
er at yde bistand i form af op-
læring af og uddannelse til
børn i den tredje verden. Bi-
stand kan efter bestyrelsens
beslutning ydes som udsendte
rådgivere, som gaver eller
som lån.

1. Computerprojekt i Myanmar

7.691,46 kr.

2. Transportudgifter Myanmar til udvalgte sko-
ler i landet

3. Fragt af 20᾽ container, DK til Myanmar

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

Formål: At beskytte dyr,
blandt andet ved oplysnings-
kampagner og gennemførelse
af dyreværnsprojekter over
hele verden i samarbejde med
den internationale afdeling i
World Animal Protection (i
London) og World Animal
Protection partenere i den øv-
rige verden.

1. IT-udstyr

43.685,55 kr.

2. Kontormaskiner
3. Møbler
4. IT-Softwareanskaffelse
5. Trykning af informationsmaterialer
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Ølejrbevægelsen

Formål: At skabe social for-
ståelse i almindelighed, her-
under især forståelse for natur
og kulturværdier og for be-
tydningen af at skabe og op-
retholde et menneskevenligt
samfund. Formålet søges op-
fyldt ved at afholde ø-lejre,
hvorved forstås en ferieform,
som mennesker med forskel-
lig alder og social baggrund
danner mindre, selvstyrende
samfund i nær kontakt til na-
turen og med mulighed for at
deltage i meningsfyldte akti-
viteter.

1. Nye toiletter på Omø inkl. installation af el

20.843,85 kr.

2. Udstyr til Skarø inkl. nedgravning af vandrør

Østeuropæisk Børnehjælp

Formål: Frivillig og humani-
tær indsats for trængende
østeuropæiske børn.

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

21.151,51 kr.

2. Indsamling og transport af effekter i Dan-
mark

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, emballage, dis-

pensere
I alt 7.943.062,44 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.
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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 11. november 2016

BERTEL HAARDER

/ Lene Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 17-11-2016
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