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Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-
og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor un-
der pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 8.795.553,50 kr. til følgende formål: 1) tilskud
til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål (7.995.553,50 kr.); 2) administration
(800.000 kr.). Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09. Kultur-
ministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af §
6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK. nr. 273 af 17. april
2008.

Beløbet til fordeling svarer til 23,88 pct. af Kulturministeriets samlede udlodning på 3,74 pct. af
overskuddet for regnskabsåret 2010 i Danske Spil A/S efter fratrækning af administrationsbidrag.
Hertil kommer tilbageførte tilskud, overførte beløb samt puljens andel af særbevilling på § 07.13.42.
Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S.

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling
Andel af overskud, inkl. administration 14.746.163,53 kr.
Andel af den ekstraordinære bevilling 636.788,86 kr.
Tilbageførte tilskud i 2010 251.135,01 kr.
Videreførelse fra 2009 og 2010 798.254,96 kr.
I alt 16.432.342,36 kr.

Tabel 2: Oversigt over foreslået fordeling
Fordelte tilskud, aktstykket 7.995.553,50 kr.
Administration 800.000,00 kr.
Videreførsel til brug i 2012 (andel af den ekstraordinæ-
re bevilling) 636.788,86 kr.
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Øremærket til idræt – Akt 7 24/11 2011 7.000.000,00 kr.
I alt 16.432.342,36 kr.

Kulturministeriet har ved aktstykke nr. 7 24/11 2011 opnået Finansudvalgets tilslutning til at an-
vende 7,0 mio. kr. af tipsmidlerne til humanitære og almennyttige formål til finansiering af Hand-
lingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Udgiften afholdes af § 07.18.09. Kulturministeri-
ets fond til humanitære og almennyttige formål.

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3:

Tabel 3: Ansøgninger
1. Indstillet til delvis imødekommelse 166
2. Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvri-
ge tipspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 29
I alt modtaget 195

Kulturministeriet har i alt modtaget 195 ansøgninger om tilskud, hvoraf 166 opfylder kriterierne.
Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 29 ansøgninger opfylder ikke
kriterierne eller er blevet trukket tilbage.

De 166 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en forholdsmæssig andel af deres god-
kendte, 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 tipspulje
i årene 2003 - 2010 sammen med det for 2011 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 be-
løb i kr.

100 % til Børnene
Formål: At hjælpe flest mulige
børn på den bedst tænkelige må-
de i længst mulig tid. Dette skal
ske gennem facilitering og udfø-
relse af kvalitetsprojekter i hele
verden.

1. Tilskud: Bygning til børne-
hjemmet New Hope i Kenya
(spisesal og sovesal)
2. Aktiviteter: Børn på børne-
hjemmet New Hope i Kenya
(fødselsdage, udflugter)
3. Aktiviteter: Børn på Kibarani
losseplads i Mombasa, Kenya
(sundhed, behandling)

28.487,75

AC international Børnehjælp
Formål: En humanitær organi-
sation, som yder international
adoptionshjælp og anden inter-
national børnehjælp bl.a. i form
af udviklingsprojekter og hjæl-
peprojekter.

1: Ernæring til 560 små børn i
Madagaskar
2: Uddannelse til 100 gadebørn
i Madagaskar
3: Generator til børnehjem i
Madagaskar
4: Vandtårn til børnehjem i Mali

58.221,84
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5: Medicin og mælkepulver til
100 børn i Mali (La Pouponniè-
re)
6: Medicin og mælkepulver til
55 børn i Mali (ASE Mali)
7: Soveudstyr til flere børne-
hjem i Burkina Faso
8: Medicin til flere børnehjem i
Burkina Faso
9: Hygiejneudstyr til flere bør-
nehjem i Burkina Faso
10: Mad til flere børnehjem i
Burkina Faso
11: Legetøj til flere børnehjem i
Burkina Faso
12: Reparation af mur på børne-
hjem i Bolivia

ADDA – Agricultural Deve-
lopment Denmark Asia
Formål: At arbejde for fremme
af selvforsyningsgraden og for-
bedre de økonomiske vilkår for
de fattigste dele af landbefolk-
ningen I U-lande gennem at yde
hjælp til selvhjælp; At igangsæt-
te landbrugs- og fødevarepro-
jekter i U-lande; At støtte social
og miljømæssig bæredygtig ud-
vikling hos målgruppen.

1. Landsbyudvikling i Nordvie-
tnam:
Forbedring af infrastruktur, sa-
nitetsforhold, brønde mv.
2. Udviklingsprojekt i Cambod-
ja - støtte til selvhjælpsgrupper
3. Foreningsudvikling:
Trykning af foldere, software,
møbler og førstehjælpskasse

29.377,99

ADRA Danmark
Formål: At lindre akut nød
samt at arbejde for en langsigtet
og bæredygtig udvikling blandt
fattige og underprivilegerede
befolkningsgrupper og styrke
deres muligheder for at skabe et
værdigt liv.

2. Videokamera
3. Bærbare computere
4. Skype udstyr
5. View World rapporteringssy-
stem 53.147,46

Adventisternes Hjælpearbejde
(Syvende Dags Adventistkir-
ken)
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 nødhjælp

28.487,75
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African Footprint Denmark
Formål: At støtte den ghanesi-
ske organisation, African Foot-
print International, i arbejdet
med at bygge bro mellem mar-
ginaliserede grupper i det gha-
nesiske samfund, gennem mu-
sik, dans og teater.

1. Renovering af DCDC's eksi-
sterende bygninger (skolebyg-
ninger)
2. Etablering af husdyrhold i
forbindelse med FCDC's skole-
farm
3. Tilførsel af elektricitet til pri-
mære bygninger

10.362,42

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. skriveborde og kontorstole
2. 12 mindre mødeborde, samt
60 mødestole
3. lamper til kontorer og møde-
lokaler
4. Reoler/opbevaringssystem
5. Etablering af the-køkken

16.106,80

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

1. Regnbuehuset (tilbygning til
enlige mødre på børnehjem, Ar-
menien)
2. Blindehuset (øjenoperationer)
3. Vardenis YMCA (ombyg-
ning)
4. Aibidji EDB (udstyr, brochu-
rer og aviskampagner)

66.768,16

Aktive Kristnes Omsorgsar-
bejde (AKO)
Formål: At formidle nødhjælp
gennem AKOs lokale kontakter
på et givent sted, hvor der er be-
hov for nødhjælp.

1. Nødhjælp til børn i flygtnin-
gelejr på Sri Lanka
2. Nødhjælp til fattige bønder i
Nepal
3. Suppekøkken for gadebørn i
Nepal
4. Skolehjem i Rumænien: re-
medier til hjælp til selvhjælp
samt transport
5. Hjælp til selvhjælp i Ungarn
via genbrugsbutikker (transpor-
ter og IT)

170.392,35

Aktive Modstandsfolk
Formål: Samling af tidligere
modstandsfolk

1. Tur til Sankt Petersborg
2. It
3. Trykning af medlemsbladet
Håndslag

16.380,46

Amnesty International
Formål: Arbejder for folks ba-
sale menneske-rettigheder

1. Oplysnings- og Informations-
arbejde om Amnesty Int.
2. Oplysnings- og Informations-
arbejde om Amnesty Int.
3. Istandsættelse af AIs lokaler
4. Udvikling af intranet
5. Teknologi

511.889,23
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6. Møblering, materialer og ind-
bo

Anima
Formål: Foreningen for alle
dyrs rettigheder. Fremme dyre-
etik og informere om dyrs for-
hold i Danmark mv.

1. Trykning af informationsfol-
dere
2. Trykning af nyhedsbreve
3. Møbler
4. IT-udstyr

72.109,61

Arkitekter uden grænser
Formål: Organisationen står til
rådighed for mennesker i nød og
har til formål at hjælpe gennem
arkitekters fagområder samt
styrke medlemmernes kompe-
tencer gennem uddannelse og
kundskabsformidling.

1-24 samlet: Materialer til og
konstruktion af læringscenter
for miljø, bæredygtigt landbrug
og energi, Sierra Leone 3.697,53

ASF- Dansk Folkehjælp, Ho-
leby
Formål: At udbrede kendskabet
til førstehjælp mm.

1. Ny uddannelsesbog for sama-
ritter
3. Genoptryk af førstehjælpsbø-
ger
4. Etablering af kampagne/
hjemmesideportal
6. Særlige aktivitetstilbud for
socialt udsatte børn
7. Fællesarrangementer/konfe-
rencer for frivillige
8. Anskaffelse af transportkuf-
ferter til hjertestartere og fanto-
mer
9. Etablering af Facebook plat-
form for organisationens med-
lemmer
10. Anskaffelse af Smartphone
applikationer
11. Anskaffelse af førstehjælps-
puder
12. Udvikling og genoptrykning
af medlems- og afdelingshånd-
bog
14. Anskaffelse og etablering af
iPaper på Dansk Folkehjælps
hjemmeside

955.983,86

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

1. Etablering af kontor = IT ud-
styr
2. undervisning af mødre
3. dagplejecenter forbedring af
bygning

13.887,78
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4. inventar for forbedring af hy-
giejne

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

1. Kontorudstyr og inventar til
Axis´ nye lokaler
2. Udstyr til partneren CETM i
Bolivia (projekt til styrkelse af
fattige landbokvinder)
3. Kontorudstyr til ny kontor-
bygning på Taquile i Peru
4. Digitalkamera til Axis
5. Bærbar PC til Axis

6.988,40

Bernadottegårdens Beboer-
fond
Formål: At give tilskud til soci-
ale arrangementer, kulturelle ak-
tiviteter, underholdning og ud-
flugter.

2. 1 bus til sommertur for tidl.
modstandsfolk, Kz-fanger m.fl.
3. 1 bus til åletur for tidl. mod-
standsfolk, kz-fanger, krigssej-
lere
4. hjælp til fortæring til frivilli-
ge ulønnede hjælpere

4.451,21

Bernadottegårdens Venner
Formål: At fremme beboernes
(tidl. modstandsfolk og KZ-fan-
ger) sociale kontakter

1. Bustur i maj med modstands-
folk m.m.
2. Bustur i september med mod-
standsfolk m.m.
3. Bustur 4. maj til Mindelun-
den med modstandsfolk m.m.
4. Lysalle ved Bernadottegården
den 4. maj om aftenen

9.080,47

Botosan Children Services
Formål: Hjælp og støtte til de
”glemte” børn i Rumænien

1. IT-udstyr, kontormaskiner,
informationsmateriale
2. Renovering af hus B - færdig-
gørelse af tidl. støttet Projekt

43.835,52

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

1. Transport

26.707,26

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. Medicin til 4 børnehjem+104
fadderbørn
2. Medicin til medical-relief i
bjergområder + til sundhedskli-
nik
3. Vintertæpper
4. Sko til 4 børnehjem
5. Vinterjakker til 4 børnehjem
6. En laptop til hvert børnehjem
- 4 stk.
7. Sundhedsklinik-inventar
8. Børnehjems-inventar

33.027,98
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9. Studielitteratur til internt bib-
liotek
10. Mindre projekt: ægprodukti-
on
11. Musikinstrumenter til 4 bør-
nehjem
12. Trykning af informations-
materiale

Børnehjemmets Venner
Formål: Gennem indsamling af
penge at gennemføre en som-
merlejr for børnene på børne-
hjemmet. Børnehjemmets adres-
se er Cirku Str. Jelgava, Letland.

1. Sommerlejr for børnehjems-
børn, Letland

6.231,70

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

1. Et IP-baseret telefonsystem

21.365,81

Caritas Danmark
Formål: Hjælpeorganisation til-
knyttet Den katolske Kirke.

1. Trykning af informationsfol-
der
2. Skærm til møderum inkl. op-
hæng
3. Lydisolering af loft i mødelo-
kale, materialer
4. Krydsmakulator, stor
5. Flip-over til møder ude og i
mødelokale
6. Videooptager med stativ
7. 3 stk. bærbare computere

13.976,80

Crossing Borders
Formål: The objective of Cros-
sing Borders is to increase the
possibility for a just and lasting
world peace with special focus
on conflict zones. Toward this
end, Crossing Borders provides
impartial dialog space and skills
training in intercultural commu-
nication, conflict management
and media for the empowerment
of, especially, youth, educators
and media people to become full
players in present and future de-
velopment process of their so-
cieties.

1. bærbare pc’er + tilbehør
2. SLR kamera + tilbehør
3. videokameraer + tilbehør

17.377,53

Cykler til Senegal 1. Solpaneler til Senegal 18.873,13
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Formål: At samarbejde med
den afrikanske landbrugsorg.
Colufifa. At bane vej for bære-
dygtig fremtid i verden samt
gensidig kulturudveksling.

2. Trykning af nyhedsbrev og
info-materiale

DanRescue
Formål: At yde frivillig assi-
stance til SOK og FALCK

1. 2 x hjertestarter Zoll pro til
nødbehandling
3. 4 stk redningsdragter til sø-
redning
4. Genoplivningsdukker til før-
stehjælpsundervisning
5. 2 stk infusionsarm til under-
visning
6. 2 stk. bærbare computere
7. 1 stk projektor
8. 1 stk printer
9. Spineboard m tilbehør
10. Skab til opbevaring af mate-
rialer

28.576,77

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

1. kontormaskiner - 2 stk. prin-
ter/kopimaskiner
2. kontormaskiner - 1 stk. scan-
ner
3. it-udstyr - særlig kraftig pc
med stor skærm
4. tryk af infomateriale - politi-
kpjecer og afdelingsfoldere til
20 afdelinger
5. møbler - 20 stk. ergonomiske
kontorstole
6. møbler - 60 stk. kantinestole
7. it-udstyr - 8 ipads

88.133,97

Danmarks Sportsfiskerfor-
bund
Formål: Sikre muligheder for
sportsfiskeri

1. AV-udstyr
2. Møbler
3. Infostandere 75.813,02

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

1. Landbrugsredskaber til An-
gola
2. Medicinsk udstyr til Angola 22.256,05

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

1. Proj. vandforsyning til sigøj-
nerlandsbyer i Rumæni
2. Proj. medicin og medicinsk
udstyr
3. Proj. bespisning af hjemløse
og fattige i Rumænien

267.072,64
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Dansk Blindesamfund
Formål: At varetage blinde og
svagsynedes interesser for her
igennem at sikre ligestilling med
andre borgere i samfundet og
mulighed for selvbestemmelse
over eget liv og tilværelse.

1. Udsatte blinde børn og unge i
Rwanda
2. Reparation af hjælpemidler
3. Kornmølle 53.485,75

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

1. IT og inventar til skole i
Gambia
2. Fortsat renovering af skole i
Ghana
3. Fortsat renovering af skole i
Bangladesh
4. IT til skoler i Bangladesh
5. Renovering af tre skoler i
Ghana
6. Renovering af skole i Uganda
7. Renovering af brønde og
håndpumper i Sierra Leone
8. Lærebøger til skoler i Sierra
Leone
9. Renovering af skole i Uganda

323.136,53

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

1. Etablering af inspirations-
værksted for cyklister
2. Opbygning af formidlings-
funktioner til cykelturister

56.085,26

Dansk Handicap Forbund
Formål: At samle mennesker
med fysiske handicap og andre
interesserede i en landsdækken-
de organisation og derigennem
arbejde for de interesser menne-
sker med fysiske handicap har.

1. 100 kørestole til fattige han-
dicappede i Ghana

21.365,81

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

1. kopimaskine
2. IT-udstyr incl. programmer
3. trådløs mus til PC 275
4. trykning af A6 kort/flyers i
farver

5.860,11

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

1. it-udstyr
2. kontormaskiner
3. trykning af informationsma-
teriale

20.297,52

Dansk Kvindesamfund
Formål: At arbejde for fuld li-
gestilling for kvinder og mænd

1. Trykning af tidsskriftet Kvin-
den&Samfundet
2. Nye funktioner i medlemssy-
stem

12.463,39
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3. Support og nyanskaffelser til
hjemmesiden

Dansk Ornitologisk Forening
Formål: Forening for fuglebe-
skyttelse og fugleinteresserede.

1. Etablering af højvandslukke
og fugtsikring, kælder
2. Anskaffelse af ergonomiske
kontorstole og mødebord m.m.
3. TWEET” – publikation mål-
rettet børn i alderen 5-12 år

76.574,18

Dansk Rumænsk Venskabs-
og oplysningsforening
Formål: At bistå med opbyg-
ning af folkeoplysning i Ru-
mænien

1. Indkøb af vintertøj, fodtøj og
støvler (børnehjemmet Csango-
haz)
2. Indkøb af sengelinned og
boksmadrasser (børnehjem)
3. Renovering og udskiftning af
døre og vinduer + isoleringsma-
terialer (børnehjem)
4. Tilskud til vaskemaskiner,
tørretumbler og køkkenudstyr
(børnehjem)
5. Skolerekvisitter (børnehjem)
6. IT-udstyr + fjernsyn (børne-
hjem)
7. Udskiftning af inventar (bør-
nehjem)
8. Etablering af legeplads (bør-
nehjem)
9. renovering af badeværelser
(børnehjem)
11. Kulturrejse for børnehjems-
børn i Rumænien

47.538,93

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

1. IT udstyr
2. Kontormaskineri, til lokal
afd. (reg. Syddanmark)
3. Kontormaskineri, til lokal
afd. (reg. Midtjylland)

3.560,97

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

1. Etablering af vandboringer
med pumper
2. Konstruktion af latriner
3. Oplysningsaktiviteter om
sammenhængen mellem vand,
hygiejne og sundhed
4. Førstehjælpsudstyr (DK)

216.328,84

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

1. Udstilling på Nationalmuseet
i Tanzania
2. Indkøb af IT udstyr 19.941,42
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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. Pjece om vegetarisk ernæring
for gravide og børn
2. Pjece med vegetariske op-
skrifter
3. Genoptryk af pjece om kød
og klima

16.914,60

Dansk Zionistforbund
Formål: Bl.a. at fremme zionis-
mens idé, jødisk kultur og arbej-
de for fredelig sameksistens.

1. Computer og printer
2. Trykning af opdateret folder
3. Projektor
4. Højtalersystem

7.478,03

Danske Krigsbørns Forening
Formål: At varetage danske
krigsbørns* interesser, virke op-
lysende samt yde råd og støtte
til medlemmer, der leder efter
deres biologiske far og dennes
slægt.
*Danske krigsbørn defineres
som alle der er født i årene 1938
– 1951 og hvor moderen eller
faderen tilhørte en af de krigsfø-
rende parter. (typisk dansk mor,
tysk far).

1. IT-udstyr: 2 nye computere
samt skanner
2. Trykning af 4 medlemsblade
(”Rødder”)

5.341,45

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

1. IT-udstyr – bærbar PC +
printer
2. trykning af foreningsblade til
tilsluttede foreninger

447.791,80

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

1. 1 Stationær computer
2. 1 Bærbar computer, lille med
stor harddisk
3. 1 Mobiltelefon, solid til rejse-
brug
4. 1 Miljøvenlig printer, laser
5. 1 Redigeringscomputer
6. 1 Redigeringsprogram
7. 2 Word office pakke
8. 5 Eksterne harddisks
9. Udvikling af vores website

10.540,47

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

1. International keramisk som-
merlejr i Rumænien
2. Sommerlejr for børnehjems-
børn i Carpineni, Moldova
3. Sommerlejr for børn på inter-
natskolen i Nisporeni, Moldova
4. 2 transporter af tøj og mate-
rialer til Rumænien

23.324,34
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5. Musikinstrumenter og tekn.
Udstyr til dramaskole i Ghana
6. Computere til skole- og bør-
nehjemsbørn i Moldova
7. Hårde hvidevarer til instituti-
oner/børnehjem i Moldova

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

1. Hygiejneprojekt
2. Syprojekt
3. Ernæringsprojekt 48.963,32

Den Danske Hjælpefond
(Landsforeningen)
Formål: Yder bistand til men-
nesker, der pga. krig, katastrofer
mv. er i nød

1. Udvidelse af 2 skoler, Indien
2. Skolemøbler

90.901,20

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

1. Renovering af tag
2. Udskiftning af vinduer og
døre
3. Udskiftning af gulvbelæg-
ning, værelser og og gange
4. Etablering af naturlegeplads

65.877,92

(D. S. I. ) NOAH
Formål: At forbedre det leven-
de miljø ved aktivt at bekæmpe
miljøødelæggelsen og dens årsa-
ger og anvise alternativer, samt
støtte beslægtede aktiviteter, der
opfylder NOAHs formål.

1. Videokonferenceanlæg
2. Nye computere til sekretaria-
tet
3. Trykning af aktivistfolder
4. Tyverisikring af sekretariatet
5. Renovering af regnskabs-
gruppens lokale

21.365,81

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

1. IT udstyr og software
2. Toilet i foreningens lokaler 24.855,56

Det Økologiske Råd
Formål: At belyse og fremme
mulighederne for en økologisk
bæredygtig udvikling med soci-
al retfærdighed og menneskelig
trivsel å nationalt og globalt
plan.

1. Stål-lagerreoler til vandsik-
ring af kælder
2. Hæve-/sænkeborde

7.816,33

Dienesmindes Venner
Formål: At yde praktisk og
økonomisk støtte til humanitært
arbejde for dårligt stillede børn
fortrinsvis fra Øst- og Central-
europa

1. Transport af udstyr til institu-
tioner i Hviderusland

17.804,84
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Donation Danmark – Ru-
mænien
Formål: Forening bestående af
læger, sygeplejersker mv. som
ønsker at hjælpe aktivt i Ru-
mænien

1. transport af nødhjælp
2. Sygeplejeartikler

11.573,15

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

1. Tryksager
2. Møbler
3. IT-udstyr
4. Udstillingsudstyr

44.512,11

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. Opgradering af hjemmeside
2. Informationskampagne om-
kring bortløbne dyr
3. Istandsættelse af løbegårde til
hundene
4. Neutraliseringsprojekt af kat-
te
5. Ombygning af modtagelses-
afdelingen for hitte- og herrelø-
se dyr
6. Pilotprojekt: DNA-test af hit-
te- og herreløse dyr

102.377,85

Emmaus-Samfundet i Aal-
borg, Abbé Pierres Klunsere
Formål: Humanitært hjælpear-
bejde.

1. 30 Forsatsvinduer
2. 2 stk. bannere 13.887,78

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

1. Nyt hus til 8-10 piger
2. Reparation af adgangsvej
3. Nødstrømsanlæg
4. Istandsættelse af huse
5. Stort TV og AV udstyr
6. 3 computere med software

80.299,84

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

1. Efterårstur til Dora Mittelbau
og Natzwiller/Strut
2. Forårstur til mindelunden i
Ryvangen København
3. Kransenedlægninger ved 4.
maj arrangementer

45.758,45

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

1. Tur til Tyskland
2. tur til Bornholm
3. Grundlovsfest

48.963,32
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Ewiket lehibret Support Asso-
ciation
Formål: At fremskaffe midler
til forbedring af skoleforholdene
i Etiopien. At medvirke til ud-
dannelser. Økonomisk hjælp til
familier. At udbrede kendskabet
til den tredje verden og øge for-
ståelsen for dens rige kulturer
og dens problemer gennem ud-
stillinger, foredrag og andre ar-
rangementer.

1. Inventar til børnehaveklasse-
lokaler

4.451,21

Fair Trade Butik Bazaren
Formål: Fremme salget af va-
rer, som er produceret og hand-
let efter fair-trade kriterierne

2. Oplysningsmaterialer
3. Inventar (reoler, skabe, hyl-
der/paneler, alarmsystem)
4. IT udstyr
5. istandsættelse af opholdsrum

33.829,20

Fair Trade Butik Salam
Formål: At arbejde for mellem-
folkelige relationer og drive Fair
Trade detailsalg af varer hoved-
sageligt fra den tredje verden.

1. Inventar

3.560,97

Fair Trade Danmark
Formål: Organisationen for
mange af Fair Trade forretnin-
gerne; Fremme Fair Trade hand-
len i Danmark.

1. IT-udstyr
2. møbler
3. Software
4. trykning af informationsma-
teriale

16.380,46

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. Tilskud til tryk af magasin
om Fairtrade
2. Postkortkampagne om Fair-
trade
3. Displays og kopper til events

71.219,37

FIC
Formål: At samle alle der har
interesser i udvikling af interna-
tionalt samarbejde mellem fagli-
ge organisationer på NGO –ba-
sis.

1. Strømforsyning til projekt i
Mirerani, Tanzania
2. IT udstyr til FIC 12.801,68
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FIR- Foreningen af tidligere
fanger og modstandsfolk, Øl-
stykke
Formål: At være en paraplyor-
ganisation for de tilsluttede for-
eninger og deres arbejde for på
tværpolitisk basis at bekæmpe
nazismen i Danmark og deltage
i det tilsvarende arbejde i Euro-
pa.

1. Veteranrejse for ofre for na-
zismen, Volgograd
2. Veteranrejse for ofre for na-
zismen, Paris
3. Trykning af foldere, person-
historie
4. Plancheudstilling FIR Inter-
national til cirkulering
5. International konference i
Kbh. 150 deltagere

77.451,07

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

1. Forstærkning af veteranarbej-
det - krigsveteraner (trykning af
flagaviser, plakater og posters
mv.)
2. Trykning af informationsma-
teriale
3. Indkøb af IT-udstyr og kon-
tormaskiner

33.829,20

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

1. Dokumentariske udgivelser
2. Transportabel projektor, lær-
red, bærbar
3. Farvelaserprinter/kopimaski-
ne
4. Tur Petrograd
5. Tur KZ-lejr Theresienstadt
6. Trykning af informationsma-
teriale

31.870,67

Folkevirke
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.

1. Bærbar printer
2. Ekstern harddisk - 64 GB
3. Ekstern harddisk - 32 GB
4. Bærbar pc plus software (Of-
fice)
5. Software - redigering af vi-
deo mv.

2.982,31

Fontanas Venner
Formål: 1. Udbredelsen af
kendskabet til behandlingsfor-
mer til afhjælpning af afhængig-
hedssygdomme. 2. Med vilkår
til at forbedre familiens vilkår i
ind- og udland 3. Særlig fokus
på svage samfundsgrupper i ud-
viklingslande

1. IT-udstyr
2. AV-udstyr
3. Interaktivt Whiteboard

21.111,02

Foreningen Danske Hospitals-
klovne
Formål: At sprede glæde blandt
syge og udsatte børn.

1. Trykning af informationsma-
teriale
2. Materialer
3. IT-udstyr

74.363,71
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4. Indbo
Foreningen Faraja
Formål: At give handicappede
børn i Tanzania mulighed for
øget livskvalitet og resocialise-
ring i lokalsamfundet ved udvik-
ling af og støtte til lokalt forank-
rede projekter.

1. Solceller til Faraja Home i
Tanzania

12.846,19

Foreningen Rumænien 97
Formål: Velgørende og huma-
nitær forening

1. Transport af nødhjælp
18.517,04

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

1. informationsmateriale vedr.
Russiske Feriebørn

5.290,00

Foreningen Slænget
Formål: At oplyse om og sætte
fokus på børns og unges levevil-
kår i ind- og udland, særligt i U-
landene.

1. 2 moderne computere
2. 1 generator
3. 4 UPS (slags back-up batteri-
er til strømforsynede compute-
re)
4. 1 laserprinter
5. 1 ekstern harddisk
6. 8 strømforlængerkabler

4.000,75

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

1. trykning af temanummer af
bladet Straatag
3. IT udstyr 5.875,60

Foreningen til Støtte for Ru-
mænien
Formål: At oplyse om og sætte
fokus på børns og unges levevil-
kår i ind- og udland, særligt i U-
landene.

1. Transport af nødhjælp

3.560,97

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. Udvikling af oplevelses-sce-
ner ombord på FJ
2. Informationsfolder, 350.000
stk.
3. Storskærm
4. Lysavis
5. Medlemsblad
6. Udvikling af fuldscala elek-
tronisk formidlingsplatform
7. Etablering af intro-område til
ny udstilling

74.032,54
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Friends International
Formål: At støtte humanitært
og socialt arbejde i ulande.

1. Renovering af bygninger i
Afrika
2. Forbedret køkkenhave for at
styrke fødevaresikkerhed til
skolebørn
3. Vandtanke og renovation af
vandrør
4. Mad til fattige børn

23.146,30

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;
pressearbejde og oplysning om
FSC

1. Opgradering af CM-system
til hjemmeside
2. Optryk af informationsmate-
rialer til omdeling
3. FSC-certificerede blyanter til
uddeling

10.804,16

Genvej Til Udvikling
Formål: Hjælp til u–lande

1. 3 faste cementtrug ved 4
brønde i Amataltal, Niger 3.025,40

Gestapofanger fra Besættel-
sen, Foreningen af
Formål: Tidligere fanger fra 2.
Verdenskrig

1. Sommertur til Bornholm (so-
cialt samvær) 5.341,45

Gestapofangerne Randers
Formål: Tidligere fanger under
2. Verdenskrig

1. Blomster og kranse til minde-
dage og jul
2. Tur til Mindelunden
3. tur til Kz-lejr Neuengamme
4. Computer

6.320,72

Ghana Venskabsgrupperne i
Danmark
Formål: At udvikle venskab
mellem venskabsgrupperne i
Danmark og Ghana gennem
selvhjælpsgrupper.

2. Nyanskaffelser til foreningen:
projektor, printer/scanner, lam-
per og trykning af informations-
materiale. 6.231,70

Grøn Burkina Faso
Formål: At støtte og fremskaffe
midler til gennemførelse af
dyrkningsprojekter i den afri-
kanske stat Burkina Faso

1. Færdiggørelse af bygning
med sove-, spisesal mm

16.024,36
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Hjælp Jelgava – Vejles ven-
skabsby
Formål: Hjælpe Vejles ven-
skabsby igennem indsamling
med opbygning af et demokra-
tisk samfund.

1. IT og skoleudstyr til Letland
2. Legetøj-inventar-tøj børne-
hjem/børnehave Letland 14.956,07

Hjælp Sarajevos Børn
Formål: At yde humanitær
hjælp til børn i Bosnien – Her-
cegovina.

1. Indkøb af fødevarer (nød-
hjælp) 178.048,43

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

1. Beklædning (nødhjælp)
2. Sengelinned
3. Transport 176.802,09

Hope Now
Formål: At fremme offentlighe-
dens og medlemmernes kends-
kab til trafficking af kvinder
(med særlig fokus på afrikanske
kvinder) og de problemstillin-
ger, der knytter sig til dette fæ-
nomen.

1. Indbo, IT, Udstyr - børne-
shelter Benin Nigeria
2. IT udstyr HopeNow
3. trykning af informationsma-
teriale (englsk & dansk) 35.501,08

Horserød – Stutthoff Forenin-
gen
Formål: At fortsætte og styrke
arbejdet mod fascisme og frem-
medhad, samle, hjælpe og vejle-
de medlemmer, der under den
tyske besættelse deltog i friheds-
kampen og derved pådrog sig
skade eller sygdom, hvorved de-
res erhvervsevne er blevet ned-
sat.

1. rejse til Tyskland for forenin-
gens medlemmer
2. Tur til Horserød (udflugter og
socialt samvær)
3. etablering af ny hjemmeside
4. opdatering af pjece 25.817,02

Hvideruslandskomiteen i Kol-
ding, Egtved
Formål: At yde humanitær
hjælp og udbrede demokratiske
og kulturelle værdier

1. Transport af nødhjælp

14.243,87

Høje-Tåstrup Miljø- og Ener-
giCenter
Formål: At styrke en bæredyg-
tig udvikling, der tilgodeser
økologisk balance.

1. Køb af bærbar PC
2. Ændring af lys så vi har
LED-lys
3. Udsugning så kopirum lov-
liggøres

8.457,30

IBIS
Formål: Arbejder for at styrke
befolkningsgruppers organise-

1. Produktion af Årsberetning
2. Smartboard til mødesal 15.134,12
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ring og direkte indflydelse i
tredje verden.
iiINTERest
Formål: At arbejde for en bære-
dygtig forbedring af levevilkåre-
ne blandt de fattige befolknings-
grupper i den tredje verden, især
Indien.

1. Sundhed og kulturprojekt i
folkeskoler i Indien

7.121,94

Indien Gruppen Fyn
Formål: Bæredygtig forbedring
af levevilkår i den tredje verden,
specielt Indien

1. Øget fiskeproduktion gennem
træning hos 100 fattige familier
2. Reetablering af lerhuse og
stalde hos 100 fattige familier i
Sunderbans, Vestbengalen, In-
dien efter stormfloden 2009.

24.748,73

Ingeniører uden Grænser
Formål: Er bl.a. at stille ingeni-
ørviden og
-kapacitet til rådighed i katastro-
feområder.

1. 3 stk pc'er til udsendte nød-
hjælpsarbejdere
2. Trykning af IUG's årsberet-
ning 2011
3. 2 stk posters til konferencer
4. Trykning af informationsma-
teriale til åbent hus arrangemen-
ter
5. Reoler til kontoret
7. El paneler til samling af IT
udstyr

8.991,45

InnoAid
Formål: The objective of the
organisation is the establishment
of a platform, from where a
cross-functional network, and
innovative humanitarian aid
projects, can be developed and
facilitated.

1. Møblering af nyt kontor
2. IT-udstyr til nyt kontor

8.911,32

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

1. Ungdomscenter i Singida
(mindre istandsættelse)
2. Mad til fattige børn i Nakuru,
Kenya
3. IT-udstyr til kontor i DK

18.695,09

International Børnesolidaritet
Formål: At yde solidaritets og
bistandsprojekter til gavn for
børn og unge i den fattige del af
verden.

1. Jubilæumsskrift
2. Mødebord- og stole
3. Hæve- og sænkeborde 8.190,23

International Kontakt
Formål: At arbejde for en styr-
kelse af international undervis-

1. 3 symaskiner
2. Materialer til prøvemodeller
3. Infomaterialer

2.937,80
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ning og oplysning på alle ni-
veauer. At samarbejde med part-
nere 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.
International Teacher Asso-
ciation, Danmark
Formål: En mellemfolkelig,
pædagogisk forening; At frem-
me fred, menneskerettigheder
og demokrati.

1. Strikkeprojekt i Nepal
2. Biblioteker på Tartong og
Nakote skol, Nepal
3. Undervisningsmaterialer til
skolerne Nakote og Tartong
5. Opbygning af Kharchung
Skole

11.573,15

IRCT
Formål: Promotes and supports
the rehabilitation of torture vic-
tims and works for the prevent-
tion of torture worldswide foun-
ded upon health, legal, social
and political sciences, and all
forms of relevant human know-
ledge.

3. Trykning og udgivelse af
tidsskriftet "Torture Journal"
4. Fornyelse af hardware
5. Trykning af brochurer vedr.
testamentarisk arv til IRCT 91.901,30

Kræftens Bekæmpelse, Lange-
land
Formål: Informere om Kræft-
ens Bekæmpelses arbejde og po-
litik, arbejde for tilgang af med-
lemmer samt varetage disses og
lokalforeningens interesser,
forestå indsamling til KBs arbej-
de, lave oplysnings- og patie-
ntstøtteaktiviteter.

1. IT udstyr

3.739,02

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

1. Trykning af informations- og
kampagnemateriale
2. IT-udstyr 34.185,30

Københavns Internationale
Forening
Formål: At arbejde for en hel-
hedsorienteret integration af un-
ge og ældre minoritetsgrupper i
det danske samfund. At sikre
bedre vilkår for fattige, margi-

1. Brøndboring, Somalia

16.342,53
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naliserede, undertrykte og nød-
stedte i Nordafrika med fokus
på Somalia.
Landsforeningen for Byg-
nings- og Landskabskultur
Formål: Arbejde for bevaring
af arkitektonisk og kulturhisto-
risk værdifulde bygninger mv.

1. Trykning af temanumre af
bladet By og Land
3. IT-udstyr 16.914,60

Landsforeningen mod Spise-
forstyrrelser og Selvskade
Formål: At virke til udbredel-
sen af kendskabet til spisefor-
styrrelser og selvskade og deres
årsager. At samle personer med
spiseforstyrrelser, selvskade, de-
res pårørende, behandlere og an-
dre interesserede til et samarbej-
de. At støtte personer med spise-
forstyrrelser og selvskade og de-
res pårørende gennem rådgiv-
ning og oplysning.

1. Indkøb af litteratur til biblio-
tek
2. Trykning af informationsma-
teriale

12.463,39

(Landsforeningen) Økologisk
Byggeri
Formål: At fremme økologisk
Byggeri.

1. Færdiggørelse af ny hjemme-
side
2. Restaurering af lokale til
kommende sekretariat
3. Div. kontormøbler

8.902,42

(Landsorganisationen) Grøn
Hverdag
Formål: At fremme en bære-
dygtig samfundsudvikling gen-
nem oplysningsvirksomhed,
herunder bladudgivelse

1. Trykning af særnummer af
bladet Grøn Hverdag
2. Opgradering af hjemmeside
3. Trykning af informationsfol-
der
4. Projektor
5. Pc'er

15.668,26

Leagounols Venner
Formål: Humanitær hjælp til et
børnehjem i Rumænien

1. Ekskursion for børnene på
børnehjemmet Szamocin
2. Ekskursion for familiebørne-
hjemmet "Nicolson"
3. Undervisningsmaterialer til
skole og børnehjem
4. Lokalt indkøb af UV-materia-
ler Tekn. skole Titel
5. Sommerlejr for unge på Titel
Tekniske Skole

16.914,60

Leve Børnene
Formål: At hjælpe børn i nød i
hele verden.

1. Anskaffelser: 4 telefoner og 4
headset til kontor 39.704,80

21



2. Aktivitet: Fodboldskole for
600 børn i slummen i Honduras
i 10 dage
3. Aktivitet: Sommerlejr for 40
børnehjemsbørn i Honduras
4. Aktivitet: Weekendlejr for 25
gadebørn i Honduras
5. Projekt: 2 huse til 2 familier i
et slumkvarter i Honduras
6. Projekt: Uddeling af mad til
gadebørn i Honduras
7. Anskaffelser: Ny hjemmeside
9. Anskaffelser: Informations-
materiale om organisationen
10. Anskaffelser: 4 hævesænke-
borde
11. Projekt: 1 års sports- og fri-
tidstilbud til børn i slumkvarte-
rer i Honduras
12. Projekt: Studievejledning,
botræning og jobtræning af un-
ge børnehjemsbørn i Honduras

Lions Club, Sønderborg
Formål: At skabe og opretholde
en atmosfære af forståelse mel-
lem verdens folk.

1. 2 transporter med udstyr til
Letland
2. Køb af vaskemaskine 9.525,59

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

1. Computer + program til vi-
deoredigering
2. IT-udstyr
3. Spejlreflekskamera med HD
video optagelse

13.400,64

Masangas Venner
Formål: Yde en indsats så ho-
spitalet i Masanga, Sierra Leo-
ne, kan blive reetableret. Støtte
den lokale befolkning, så de selv
vil kunne drive det. At sikre at
information omkring hospitalet
videreformidles.

1. Laptops (5 stk.)
2. Projektorer (2 stk.)

7.121,94

Netværket for Økologisk Fol-
keoplysning (Øko-Net)
Formål: På et folkeligt niveau
at informere, oplyse og inspirere
omkring natur og miljø, økologi
og bæredygtig udvikling – samt
at skabe debat og netværk om-

1. Trykning af oplysnings- og
kampagne materiale
2. Opgradering af IT og pro-
grammer 16.914,60
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kring økologiske og bæredygti-
ge tiltag.
Nordjysk Humanitærhjælp
Formål: At varetage syge og
svages interesser uden hensyn til
tro, race og politisk opfattelse

1. Russiske feriebørn til Dan-
mark 4.451,21

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. Registrering af heste
3. IT udstyr (videoovervågning)
5. Hjemmeside
6. Oplysningspjecer

27.063,36

Nøragers Humanitære Hjæl-
pefond
Formål: At fremskaffe hjælpe-
midler til russiske børnehjem og
afholde sommerlejr mv.

1. Nyt gulv gymnastiksal
2. Renovering toiletrum
3. Sommerlejr 2012 67.658,40

Operation Dagsværk
Formål: Styrke solidariteten
mellem danske gymnasier og
den fattige del af verden

1. 3 Computere til filmprodukti-
on
2. Nyanskaffelse af IP-telefoner
3. Trykning af informationsma-
teriale

21.899,96

Oplysningscenter om den 3.
verden
Formål: At drive O3V-centret,
der formidler oplysning om lan-
de og kulturer i den 3. verden

1. Videokameraer til brug for
projekt SBJ
2. Udstillingsmaterialer til brug
for projekt Rum
3. Lille mikrofon og lydanlæg
til projekt Rum
4. Fotostater til udstilling til
brug for projekt Rum
7. Tryk af plakater til brug for
projekt Rum
8. Øvrige markedsføringsmate-
rialer til brug for projekt Rum

9.258,52

Organisationen for Vedvaren-
de Energi
Formål: At arbejde for nationalt
og globalt energi- og ressource-
politik.

1. 10 nye arbejdspladser (IT-ud-
styr)
2. 55" Samsung LED TV (TV
skærm)
4. Særnummer af Vedvarende
Energi og Miljø

37.806,63

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

1. Opførelse af beboelseshus på
farmen
2. start af landbrug nr. 2 20.831,67

Plan International
Formål: At opnå varige forbed-
ringer af levevilkårene for fatti-

1. SMARTboard, 1 stk.incl.
computer
2. mødebord incl. stole

27.597,51
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ge børn og deres familier i ud-
viklingslande.

3. folder
4. projekt i Kenya: renovering
af klasselokale i Kenya

Polsk Dansk Humanitær For-
ening Roszkowo
Formål: At udbygge og videre-
føre båndene Wielkopolskie, der
bl.a. omfatter Roszkowo/Wa-
growiec/Skoki/Poznan og Dan-
mark imellem og at hjemsøge
og fremskaffe økonomiske mid-
ler til brug for sit humanitære
arbejde i Polen samt støtte til
udveksling af grupper og enkelt-
personer på såvel de uddannel-
sesmæssige som de kulturelle
områder.

1. hjertestartere (nødhjælp)

284.877,49

Praktisk Økologi, Landsfor-
eningen
Formål: Fremme kendskab til
økologisk levevis.

1. IT udstyr
2. Trykning af informationsma-
teriale
3. Kontormøbler

40.541,63

Projekt Ulandshjælp til Selv-
hjælp
Formål: At formidle hjælp til
selvhjælp i ulande.

1. køb og installation af genera-
tor, teknisk skole i Tanzania
2. Køb af gaskomfur og gasfla-
sker, teknisk skole i Tanzania

6.659,01

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 børnenes i
alt 81 familier, Burkina Faso
2. Fællesmåltider for børnene i
samlingsstedet - 166 børn, Bur-
kina Faso 11.217,05

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

1. Telefoni
2. Informationsmateriale
3. IT udstyr

16.024,36

Reméts Venner, Den Humani-
tære forening

1. Sommerlejr
2. Materialer (til reparation af
huse i Rumænien)

34.719,44
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Formål: At give økonomisk og
materiel støtte til børnehjemmet
Remét

3. Møbler og inventar
4. Transport af materialer mv.
5. Transport af nødhjælp
6. IT-udstyr
7. Inventar og istandsættelse

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

1. Sommerlejr 2012 for rumæn-
ske børnehjemsbørn
2. Anskaffelse IT udstyr
3. Transport til Rumænien
4. trykning af infomateriale

51.812,09

Samsø Energi- og Miljøkontor
Formål: At fremme omstillin-
gen af energiforsyningen til
Vedvarende Energi og fremme
omstillingen til en bæredygtig
udvikling, der tilgodeser økolo-
gisk balance.

1. Av projektor og AV Møbel
2. Informationsskærme
3. Videokonferenceudstyr
4. Smartboard 33.793,59

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

1. Transport af nødhjælp
2. Trykning af informationsbla-
de
3. Sommerlejr i Moldova

29.199,94

Selskabet for Dansk Amfibie-
center
Formål: At deltage i bevarelse
af padder i Danmark og på inter-
nationalt plan, samt fremme op-
dræt 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. Paddeopdræt - Solcelleanlæg
2. Udendørsanlæg til opdræt af
padder for genudsætning

20.475,57

Selskabet Lysglimt
Formål: At drive rekonvale-
scenthjemmet Lysglimt, Østre
Alle 63, 3250 Gilleleje for min-
drebemidlede, ensomme og æl-
dre medborgere.

1. Renovering af køkken, nyt
flisegulv
2. Renovering af køkken, ny fli-
sebelægning på vægge
3. Renovering af køkken, alle
skabe og hylder udskiftes
4. Renovering af køkken, nyt in-
dustrikomfur
5. Renovering af køkken, Instal-
lering af Kipsteger
6. Renovering af køkken, ny in-
dustriovn
7. Renovering af køkken, ny in-
dustri røremaskine

149.916,78
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8. Renovering af køkken, al be-
lysning udskiftes
9. Renovering af køkken, ny på-
lægsskære maskine

Seniorer uden Grænser
Formål: At anvende faglige og
menneskelige ressourcer for fat-
tige i hele verden.

1. Udstyr til IT undervisning,
Gambia
2. Landsbyudviklingsprojekt
Gambia

23.965,32

Sex & Samfund
Formål: At sikre den enkeltes
seksuelle og reproduktive sund-
hed og rettigheder uanset alder,
køn, etnisk oprindelse, religion,
seksuel præference, politisk til-
hørsforhold samt ægteskabelig
og social status.

1. Kommunikationsudstyr, for-
bedret telefonsystem
2. Kopi og printløsning

56.085,26

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.
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.

1. Projekt Mad
2. Projekt Værksteder
3. Trykning af Blade og Foldere
mv.

20.831,67

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. Telefonsystem til callcenter
2. Stander med skærm/TV/PC
3. Pakkebord
4. Etablering af brusefaciliteter
5. Præsentationssæt
6. Møbler
7. Kommunikationsudstyr
8. Workshopfaciliteter
9. Printere
10. 2 servere
11. 10 nye arbejdsstationer

98.816,88

SOS mod Racisme, Danmark 1. Nyt IT udstyr: 1 pc, skærm,
laserprinter, toner 36.321,88
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Formål: At bekæmpe racisme
og fremmedhad gennem oplys-
ning.

2. Trykning af 2 numre af Ny-
hedsbrevet SOS mod Racisme
3. Trykning af plakater
4. Trykning af opdateret Mini-
leksikon i slutningen af 2012
5. Trykning af postkort

Stairway Danmark
Formål: Hjælp til gadebørn i
Filippinerne

1. Strømgenerator
16.024,36

STS International Solidarity
Formål: At yde politisk, materi-
el og økonomisk støtte til kræft-
er, der arbejder for bekæmpelse
af etnisk og religiøst had og at
støtte udviklingen af demokrati-
ske samfund. At støtte udviklin-
gen af uafhængige faglige orga-
nisationer, fredsbevægelser og
bevægelser, der støtter kampen
for samfund, hvor mennesket
sættes i centrum.

1. STS’s oplysningsvirksomhed
3. Transport af nødhjælp til
hungersnød ofrer i Somalia
4. Udskiftning af skolemateriel
til skolen i Kashmir
5. hjælp til genopretning af
STS’s arbejde i Somalia, herun-
der til indkøb af nye computere

30.268,23

SVF – Skagenskolen, Sam-
buyan Village Friends
Formål: At hjælpe børn af fatti-
ge forældre i Gambia til en ud-
dannelse, via hjælp til selvhjælp.
At inddrage og aktivere ressour-
cer, der findes Danmarks net-
værk af enkelt personer/familier,
institutioner og virksomheder.
At medvirke til en øget koordi-
nering af hjælp til Gambia.

1. Port og mur omkring skolen
2. Køb af solcelleanlæg samt
generator til drift af vandprojekt
samt strøm på skolen
3. Trykning af brochurer og an-
det informationsmateriale
4. Opførelse af en sundhedskli-
nik i Sambuyan Village
5. Udvidelse af skolen med 2
klasseværelser til i alt 8 klasse-
værelser

46.292,59

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

1. Midler til renovering af nød-
hjælpshal
2. Renovering af børnehjem,
Rumænien
3. Midler til bespisningsprojekt
ved børn og ældre
4. Midler til udbygning af lege-
pladser i Rumænien
5. Midler til lejrophold for bør-
nehjemsbørn, Rumænien
6. Musik og drama udstyr til
ungdoms dramaprojekt, Ru-
mænien

35.609,69

Tandsundhed uden Grænser 1. IT-Udstyr
2. Informationspakke 37.051,88
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Formål: At fremme tandsund-
heden i lavindkomstlande.

3. Dental nødhjælp i Filippiner-
ne. Rwanda, Vietnam, Cambod-
ja og Peru
4. Fotoudstyr
5. Bannere
6. Udstyrstasker

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

1. Mad & medicin til to skoler
2. Mad til projekt for retardere-
de piger, Sri Lanka
3. Mad og undervisningsmate-
rialer, døveskole i Sri Lanka
4. Mad, projekt for psykisk og
fysisk handicappede børn, Thai-
land
6. Mad, undervisningsmaterialer
og vandprojekt
7. IT - udstyr, medicin, toiletter
og undervisningsmaterialer, In-
dien
8. Mad, uniformer og undervis-
ningsmaterialer, Indien
10. Mad & medicin, Tanzania
11. Mad, Indien
12. Mad og undervisningsmate-
rialer, Indien
13. Mad & medicin, Sri Lanka
14. Vandprojekt
15. Mad og undervisningsmate-
rialer, Tanzania
16. Undervisningsmaterialer,
Haiti
17. Mad og undervisningsmate-
rialer, Sri Lanka
18. Istandsættelse/ombygning,
(børnehus) Rumænien

253.719,01

The Diamond Fond
Formål: At yde økonomisk
støtte til alle levende væsener,
der er nødstedte, enten på grund
af sygdom, ulykker eller andre
økonomisk belastende situatio-
ner. At kunne yde støtte til
forskning, specielt inden for al-
ternativ behandling med natur-
produkter.

1. Trykning af brochurer

1.780,48
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Theresienstadt Foreningen
Formål: Forening for tidligere
KZ- fanger

1. Socialt samvær, (skovtur, fro-
kost o.lign. ) Ny pc. 11.573,15

Tibet Charity
Formål: At støtte bevarelsen af
den tibetanske kultur og det ti-
betanske folk gennem humani-
tære projekter og kulturelle ar-
rangementer.

1. Opgradering til Betalingsser-
vice
2. Indkøb af nyt it-udstyr
3. Trykning af informationsma-
teriale
4. Indkøb af kontormaskiner og
-møbler

40.060,90

Trianglen, Foreningen for fri-
villig udviklingsstøtte
Formål: At skabe bedre fysiske
og økonomiske rammer i nepa-
lesiske og ugandiske landsbyer,
samt at styrke demokratisering
og skabe socialt ligeværd.

1. digitalisering, 3 pc'er, 2 ka-
meraer, 1 printer

4.878,53

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

1. Trykning af informationsma-
teriale (kulturmøder)
2. Indkøb af IT-udstyr
3. Trykning af festkalender (re-
ligiøse højtider)
4. Trykning af informationsma-
teriale (partnerskaber)
5. Trykning af informationsma-
teriale (verdenskøkken)

16.024,36

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

1. Anskaffelse af it-udstyr, mø-
bler mv. 4.451,21

Ulandsforeningen for Bære-
dygtig Udvikling
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. Tanzania Reparationer på ek-
sisterende vandledning.
2. Tanzania. Bygge hygiejniske
vandposter til de fattigste.

25.282,88

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

1. Trykning af oplysningsmate-
riale
2. Inventar til kontor
3. Elektronisk udstyr
4. Inventar til Fair Trade Butik
& Loppemarked
5. IT & elektronisk udstyr

10.771,93
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Vennekredsen for Zimlat Pri-
mary School
Formål: At yde støtte til selve
skolen

1. Køb af kopimaskine m prin-
ter til Zimlat Primary Sc
2. Køb af skolebøger 4.451,21

Verdens børn – International
Børnehjælp
Formål: At yde bistand til børn.

1. Møbler mm. til nyt børne-
hjem i Indien
2. Asfaltering af sportsplads på
Skole-Kostskole i Bulgarien
3. Kopimaskine til Madera
Girl's Primary School, Uganda
4. Støtte til ekskursioner til pi-
ger på Madera School,Uganda

39.998,58

Verdens skove (tidl. Nepent-
hes)
Formål: At udbrede kendskabet
til verdens skove og sætte fokus
på de problemer som opstår, når
skovene ødelægges.

1. 3 hæve-sænke skrivebord(e)
2. 4 PC’ere
3. 8 skrivebordsstole
4. 2 store skilte til foreningens
kontorer ifb navneskift

18.517,04

Weniruda Danmark
Formål: At arbejde for fred og
bedre levevilkår gennem en bæ-
redygtig økonomisk udvikling.

1. Renovering/ indretning af
kontor i container.
2. Strøm til kontor og center for
computertræning. Solcelleanlæg
med batteri, samt generator til
backup.
3. IT: Indrette center for compu-
tertræning. Køb af computere

8.813,40

Working School
Formål: Yder bistand i form af
oplæring og uddannelse af børn
i den tredje verden

1. skole/computerprojekt i Laos
2. skole/computerprojekt i Cam-
bodia 13.602,90

WSPA Danmark
Formål: Beskyttelse af dyr
igennem oplysning

1. Skriveborde
13.353,63

Ærø hjælper Rumænien,
Formål: Indsamling af relevan-
te midler til hjælp i Rumænien

1. Camp for 29 fattige Rumæn-
ske børn
2. Hygiejnemidler
3. Sportssko og -tøj

11.817,96

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
ølejre, hvorved forstås en ferie-
form, som mennesker med for-

1. Midler som kan benyttes til
udvidelse af kapacitet (nyt ma-
teriel fx gaskøleskabe, fælles so-
vetelte, køkkentelt, køkkenud-
styr, toilet og vand udstyr)
3. Midler til Informationsmate-
riale om ølejr

24.926,78
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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.
Østeuropæisk Børnehjælp
Formål: Frivillig og humanitær
indsats for trængende østeuro-
pæiske børn

1. Transporttilskud

39.704,80

I alt 7.995.553,50

c. Fordelingen af puljen forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Folketingets Finansudvalg.

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

Udgifterne afholdes af § 7.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09. Kultur-ministeriets fond til humanitære og
almennyttige formål.

f. I henhold til LBK. nr. 273 17. april 2008 forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af
vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget.

København, den 29. maj 2012

UFFE ELBÆK

/ Nevena Janjic

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-06-2012
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