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Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af ud-
lodningsmidler (tidligere tips- og lottomidler) til humanitære, velgørende og andre almennyttige for-
mål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 15.874.468,79 kr.
til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) tilskud til
regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, jf. tekstanmærkning 109 på fi-
nansloven 2014, 3) administration. Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde,
jf. § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af §
3, stk. 1, nr. 9, i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LOV nr.
696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011. Beløbet til fordeling svarer til 1.10
pct. af Kulturministeriets udlodning på 81.24 pct. af overskuddet for regnskabsåret 2013 i Danske
Spil A/S og udbyttet i Det Danske Klasselotteri A/S efter fradrag af administrationsbidrag. Hertil
kommer tilbageførte beløb på 25.614,45 kr. i 2013. Administrationsudgifterne er delt ligeligt imel-
lem de to almennyttige puljer.

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

Tabel 1
Andel af overskud 15.048.854,34 kr.
Andel til administration 800.000,00 kr.
Tilbageførte tilskud i 2013 25.614,45 kr.
I alt 15.874.468,79 kr.

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

Tabel 2
Fordelte tilskud, aktstykket 7.574.468,79 kr.
Administration 800.000,00 kr.
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Øremærket til idræt (FL 21.61.20) 7.500.000,00 kr.
I alt 15.874.468,79 kr.

Som led i aftale om finansloven for 2013 er handlingsplanen for store idrætsbegivenheder til Dan-
mark forlænget til og med 2014. Med hjemmel i tekstanmærkning 109 på FL2014 reserveres 7,5
mio. kr. til dette formål.

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3:

Tabel 3 Ansøgninger
1. Indstillet til delvis imødekommelse 143

2.

Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål un-
der øvrige udlodningspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de
formelle betingelser 12

I alt modtaget 155

Kulturministeriet har i alt modtaget 155 ansøgninger om tilskud, hvoraf 143 opfylder kriterierne.
Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 12 ansøgninger opfylder ikke
kriterierne eller er blevet trukket tilbage.

De 143 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkend-
te, ansøgte formål.

En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1
en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne pulje i
årene 2003 - 2013 sammen med det i 2014 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de
ansøgere, der ikke er indstillet.

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

Tabel 4 foreninger der er indstillet til tilskud
Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
ADRA Danmark
Formål: At lindre akut nød samt at ar-
bejde for en langsigtet og bæredygtig
udvikling blandt fattige og underprivi-
legerede befolkningsgrupper og styrke
deres muligheder for at skabe et vær-
digt liv.

1. IT-software - Vidensstyringssystem
2. Møbler - Kontorstole
3. IT-hardware - Kameraer
4. IT-hardware - Videokonferenceudstyr 27.430,76 kr.

Afrika Kontakt
Formål: At støtte folkelige bevægelser
og deres organisering samt forbedre
deres vilkår for politisk indflydelse. At
sikre de universelle menneskerettighe-
der med vægt på de sociale og økono-
miske rettigheder.

1. Kontorinventar
2. Køb af PC'ere og elektronik
3. Facadeskilt og TV til vindue mod ga-
den
4. Støtte til mindre ulandsprojekt om Oce-
an Grabbing

13.976,62 kr.

Aibidji 1. Tryksager, annoncer 52.249,06 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
Formål: Socialt arbejde i Armenien,
Bulgarien og Georgien.

2. Renovering af toiletter/baderum skoler
i Georgien
3. IT-udstyr til flygtninge lejr i Georgien
4. Idrætsudstyr flygtningelejr i Georgien
5. Beklædning mv kvindehjem i Armeni-
en
6. Renovering af beboelse landbrug i Ar-
menien

Aktive Kristnes Omsorgsarbejde
(AKO)
Formål: At formidle nødhjælp gen-
nem AKOs lokale kontakter på et gi-
vent sted, hvor der er behov for nød-
hjælp.

1. Transport af nødhjælp til Rumænien,
Ungarn og Moldova
2. Afholdelse af lejre i Rumænien for
børn fra børnehjem og fattige kår
3. Inventar til kontor i Katmandu – Nepal
4. Vandforsyning i fjerntliggende landsby
i Nepal
6. Materialer til mindre istandsættelser
ved lager og genbrugsbutik
7. Trykning af informationsmateriale
8. Kontorinventar ved udvidelse af AKO
sekretariatet

110.992,69 kr.

Aktive Modstandsfolk
Formål: Samling af tidligere mod-
standsfolk.

1. IT-udstyr, software og hjemmeside
2. Informationsmateriale
3. Projekt »Sund Mund« Rwanda
4. Undervisningsmateriale til projekterne
5. Dentalmissions behandlingsudstyr

12.017,28 kr.

Amnesty International
Formål: Arbejder for folks basale
menneskerettigheder.

1. Trykning af medlemsblad
2. Udvikling af ny hjemmeside
3. Anskaffelse af IT, hardware
4. Menneskerettighedsundervisning (ma-
terialer)
5. Nyt telefonsystem
6. Informationsmaterialer rettet mod akti-
ve
7. Indkøb af inventar

337.006,47 kr.

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

1. Kørestole (materialer til egen produkti-
on)
2. Istandsættelse af lægeklinik (skader fra
vejbyggeri)
3. Informationsmateriale
4. IT-udstyr

11.429,48 kr.

Arkitekter Uden Grænser
Formål: At stå til rådighed for menne-
sker i nød og har til formål at hjælpe
gennem arkitekters fagområde samt
styrke medlemmernes kompetencer

1. Byggematerialer

7.184,25 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
gennem uddannelse og kundskabsfor-
midling.
Astma-Allergi Danmark
Formål: At forebygge astma og aller-
gi, bedre vilkårene for astma- og aller-
gipatienter samt hjælpe mennesker, der
er berørt af astma og allergi på vej til
hele løsninger og en bedre hverdag.

1. Udstyr til optagelse af instruktionsfilm

9.949,14 kr.

Astma-Allergi Foreningens Oplys-
ningskreds
Formål: At forestå almennyttig med
folkeoplysende virksomhed, kulturelle
og debatskabende arrangementer inden
for folkeoplysningslovens rammer.
Samt at forbedre livskvaliteten for alle,
der er direkte eller indirekte berørt af
astma og anden lunge-handicap ved af-
holdelse af kurser og undervisning.

1. Mindre ombygning af lokaler
2. Indretning af IT-værksted
3. Indretning af Være- og Træningssted
4. Indkøb af bøger og bogskabe
5. Indkøb af hjertestarter
6. Brochuretryk 32.655,67 kr.

Atlantsammenslutningen
Formål: At viderebringe baggrund, vi-
den og forståelse for den sikkerhedspo-
litiske udvikling inden for det atlanti-
ske samarbejde (NATO) og tilsvarende
internationale organisationer, fx EU,
OSCE og FN således, at fred, frihed og
menneskerettigheder er demokratiets
fundament.

1. Computer + tilbehør
2. Kameraobjektiv
3. Backup-system
4. Ekstern harddisk

3.396,19 kr.

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

1. Intranet
2. Kontorudstyr
3. Digitalt kamera til peruansk partner
4. Bannere og kampagnemateriale
5. IT til partneren FORMABIAP i Peru
6. Udgivelse af informations- og uddan-
nelsesmateriale i DK

14.499,12 kr.

Bazaren i Århus (Fair Trade Butik
Bazaren)
Formål: Fremme salget af varer, som
er produceret og handlet efter fair-tra-
de kriterierne.

1. Inventar
2. Oplysningsaktiviteter
3. IT-udstyr
4. Projekt/Udstyr til opholdsrum

30.631,01 kr.

Beredskabsforbundet
Formål: At invitere nødlidende børne-
hjemsbørn fra Østlandene på to ugers
sommerophold i Danmark.

1. Sommerlejre

7.837,36 kr.

Bernadottegårdens Venner 1. Sensommer arrangement 2014 for be-
boere og brugere af Bernadottegården
samt nødvendigere hjælpere

4.963,66 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
Formål: At fremme beboernes (tidl.
modstandsfolk og KZ-fanger) sociale
kontakter.

2. Kulturelt vinterarrangement FEB 2015
for beboere og brugere af Bernadottegår-
den samt nødvendige hjælpere
3. Fastelavnsarrangement 2015 for beboe-
re og brugere og nødvendige hjælpere
4. Oplevelsesarrangement - lysalle' 4. maj
2015

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

1. Informationsmateriale
2. IT-udstyr 11.756,04 kr.

Børn i Rumænien
Formål: At udøve humanitær bistand
til børn og voksne primært i Rumæni-
en.

1. Indsamling af nødhjælp og transport til
Rumænien 32.655,67 kr.

Børn Sulter
Formål: At yde akut hjælp til børn,
der er i overhængende fare for at dø af
sult. At yde langsigtet hjælp til foræl-
dreløse og udstødte børn i primært
Afrika, Asien og Sydamerika, hvor si-
tuationen er alvorligst.

1. Opførsel af to klasseværelser
2. Indbo til børnehjem
3. tøj og sko til børnehjemsbørn
4. Ferie for 27 børnehjemsbørn
5. Førstehjælpsudstyr/kørestol
6. Opførsel af børnehjem

36.966,21 kr.

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

1. Produktion af foldere
2. Bore hole på Sifoe Lower Basic School
(drikkevandsforsyning) 9.143,59 kr.

Børnefonden
Formål: Med udgangspunkt i det en-
kelte barn, dets familie og lokalsam-
fundet at arbejde indenfor sundhed,
uddannelse og indtægtskabende aktivi-
teter i den hensigt at støtte fattige
børns udvikling over hele verden.

1. Bedre juridiske rettigheder og uddan-
nelsesmuligheder for børn i Vestafrika

38.207,13 kr.

Caritas Danmark
Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet
Den katolske Kirke.

1. Udskiftning af kopimaskine
2. Trykning af informationsblad Caritas
Nyt
4. Anskaffelse af ergonomiske kontorsto-
le

12.879,39 kr.

Child Care Danmark
Formål: At yde bistand til børn, der
pga. krig, katastrofer, sygdom og soci-
al nød ikke har mulighed for skole-
gang, og andre basale livsnødvendig-
heder.

1. Solcelleanlæg til vores hovedkontor i
Uganda
2. Udarbejdelse af Brochure til tegnelse af
fadderskaber
3. Etablering af vandforsyning på 3 bør-
nehjem

12.409,15 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
4. IT udstyr til foreningens sekretær i
Danmark

Copaceni.dk
Formål: At hjælpe fattige skolebørn,
så de kan få en god skolegang på Simi-
on Balint skole i Copaceni, Rumænien.

1. Transport af nødhjælp

5.224,91 kr.

Crossing Borders
Formål: At øge muligheden for ret-
færdighed og varig fred i verden med
særlig fokus på konfliktområder. Til
det formål, giver Crossing Borders
upartisk dialog plads og færdigheds-
træning i interkulturel kommunikation,
konflikthåndtering og medier til styr-
kelsen af især unge, undervisere og
mediefolk til at blive fuldgyldige aktø-
rer i den nuværende og fremtidige ud-
viklingsproces af deres samfund.

1. Kontormøbler
2. Ny computer
3. Printet informationsmateriale
4. Grafisk udstyr og software

4.963,66 kr.

CSR Fonden
Formål: At arrangere konferencer og
prisuddelinger indenfor samfundsan-
svar, hvor ekstraordinært samfundsan-
svarlige indsatser hædres. At skabe en
platform for markedsføring af virk-
somheder indenfor samfundsansvar,
udveksling af viden og erfaring mel-
lem aktører indenfor området, og ind-
samling og kommunikation af infor-
mation om samfundsansvar. At forestå
eller medvirke til gennemførelse af
samfundsansvars-relaterede projekter.

1. 5 stk. IPads som præsentationsværkstøj
2. 6 stk. Ahrend hæve/sænkeborde
3. 6 stk. Ahrend Kontorstole
4. 3 stk. MacBook Pro
5. Udstyr til arbejdsstation: tastatur, mus,
skærm
6. Projektor til sekretariat 20.320,71 kr.

Cykler til Senegal
Formål: At samarbejde med den afri-
kanske landbrugssorg. Colufifa. At ba-
ne vej for bæredygtig fremtid i verden
samt gensidig kulturudveksling.

1. Etablering af edb-lokale ved overbyg-
ningsskole, Senegal
2. Vandingsanlæg i tilslutning til nyeta-
bleret pumpe

11.991,16 kr.

Danish African Aid
Formål: At yde almennyttigt humani-
tært hjælpearbejde. Herunder afhjælp-
ning af menneskelig nød og lidelser.

1. Skole til landsby nær Uvira i Dr. Con-
go
2. Transport af indsamlet landbrugsma-
skiner til skole i Dr. Congo
3. Mindre hus til forældreløse børn i Dr.
Congo
4. Volleyball, basketball og fodboldbane
for forældreløse børn
5. Sundhedsklinik til Dr. Congo
6. Vandbrønd til Dr. Congo

203.771,35 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
7. Vandbrønd til Tanzania
8. Humanitærtransporter til Dr. Congo
9. Hus for voldtægtsofre i Dr. Congo
10. Myggenet til Uvira-området i Dr.
Congo
11. Anskaffelse af IT-udstyr

Danmarks Naturfredningsforening
Formål: At Danmark bliver et bære-
dygtigt samfund med et smukt og va-
rieret landskab, en rig og mangfoldig
natur og et rent og sundt miljø.

1. Kontormøbler
2. Video og redigeringsudstyr
3. Plotter (printer til plakatstørrelse)
4. Præsentationsmaterialer
5. Folder Årsberetning
6. Folder - genoptryk af sådan ligger lan-
det - tal om landbrug
7. I-pads
8. Folder - opdateret udgave af sådan lig-
ger landet - tal om grundvand
9. Præsentationsfoldere til 10 af DN's af-
delinger
10. Genoptryk af folder om landbrugspo-
litik
11. Genoptryk af folder om forbrugspoli-
tik
13. 4 bærbare pc'er
14. Scanner inkl. programmering og in-
stallation
15. Folder om affaldsplaner
16. Mødebooking system

81.247,30 kr.

Dansk Angolansk Venskab
Formål: Fremme kontakt og forståelse
mellem Danmarks og Angolas befolk-
ninger.

1. Forsendelse af landbrugsmateriel til
landbrugsprojekt i Angola (transport af
container)
2. Medicinsk udstyr/medicin til sundheds-
klinikker i Ganda i Benguela provins i
Angola

9.143,59 kr.

Dansk Balkan Mission
Formål: Humanitær indsats til fordel
for den lidende befolkning på Balkan.

1. Projekt vandforsyning til romalandsby-
er i Rumænien
2. Projekt El-tilslutning for de fattigste
hjem i romalandsbyer
3. Projekt Medicin og medicinsk udstyr
4. Projekt bespisning af hjemløse og fatti-
ge i Rumænien

365.743,45 kr.

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

1. Renovering af sovesal, Kumasi, Ghana
2. Bygning og brønd, Sierra Leone
3. IT og inventar og nye klasselokaler til
skole, Pakistan
4. IT og inventar til skole, New Jeshwang
Gambia

349.360,50 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
5. IT og inventar til skole, Sotokoi, Gam-
bia
6. Renovering af skole i Nehreberi, Gha-
na
7. Fortsat renovering af skole i Ofinso,
Ghana
8. Renovering af drengebygning i Bangla-
desh
9. IT og ventilatorer til skoler, Bangla-
desh
10. Sikkerheds mur skole i Sotokoi, Gam-
bia
11. Fortsat renovering af skole Atwima,
Ghana
12. Mindre byggeri Sotokoi, Gambia (ud-
videlse af skole)
13. Cementerede gangstier på skole,
Gambia
14. Legeplads på skole, Gambia
15. Sovesal til piger, Bangladesh

Dansk Dyreværn Aalborg
Formål: At støtte dyreværnsarbejde i
Nordjylland, herunder at sikre forsvar-
lig drift af foreningens dyreinternat.

1. Renovering af legeløbegårde til inter-
natets hunde
2. Renovering/ombygning af toilet
3. Kamera
4. Ekstern Harddisk

25.001,18 kr.

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 internatio-
nalt

1. E-learning til brug i førstehjælpsunder-
visningen (E-bog, spørgeskemaer og vi-
deoklip)
2. Udskiftning af gammelt EDB-udstyr på
organisationens hovedkontor
3. Udvikling af introkit til ferieophold for
udsatte grupper og materialer til ferieakti-
viteter
5. Anskaffelser/genoptryk af første-
hjælpsbøger
6. Udvikling af organisationens hjemme-
side, medlemsforum og sociale medier
7. Udvikling af nyt informationsmateriale
8. Genoptryk af historiebogen om Dansk
Folkehjælp
9. Anskaffelse af 2 nye kopimaskiner til
erstatning af 2 ældre kopimaskiner
11. Anskaffelse af reoler og andet rele-
vant lagerinventar til fjernlager

398.444,84 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
12. Anskaffelse af fantomdukker samt
AED Trainer's til indøvning af livredden-
de førstehjælp
14. Etablering af fliseareal i grønne area-
ler omkring organisationens hovedkontor

Dansk Humanitær UdviklingsCen-
ter
Formål: At iværksætte genopbygning/
udvikling i bred forstand herunder un-
derstøtte samarbejdsprojekter; At
iværksætte tiltag med udgangspunkt i
bæredygtig udvikling i forhold til mil-
jø, sundhed, økonomi og det menne-
skelige samt sikre en realistisk tilbage-
sendelse af afviste asylansøgere.

1. Transport af nødhjælp
2. Symaskiner (til nødhjælpscenter)
3. Overlockmaskine (til nødhjælpscenter)
4. Strygejern (til nødhjælpscenter)
5. Tørrestativer (til nødhjælpscenter)
6. Strygebræt (til nødhjælpscenter)
7. Tilbehør (til nødhjælpscenter)
8. Vaskemaskine (til nødhjælpscenter)

7.314,87 kr.

Dansk International Bosætningsser-
vice
Formål: Fremme en bæredygtig og in-
tegreret bosætning blandt fattige i
ulande.

1. IT-Udstyr
2. Refraiming/rebranding af organisatio-
nen (ny hjemmeside)
3. Trykning af informationsmateriale

18.940,29 kr.

Dansk Nepalesisk Selskab
Formål: At fremme dansk-nepalesisk
samarbejde om bæredygtig
udvikling, turisme, samhandel, kultur,
m.m.

1. Indkøb af PC
2. Trykning af 2 stk. blade
3. Projektor
4. Software: Office-pakken
5. Hvervemateriale nye medlemmer
6. InDesign-software

5.355,53 kr.

Dansk Ornitologisk Forening
Formål: Forening for fuglebeskyttelse
og fugleinteresserede.

1. Nyt telefonsystem; etableringsomkost-
ninger
2. Smartboard til husets mødesal
3. Nyt kamera vil vise fuglene bedre

11.590,02 kr.

Dansk Russisk Forening
Formål: Kulturel og folkeoplysende
virksomhed mellem DK og Rusland.

1. IT-udstyr (til webredaktør)
2. Kontormaskineri (Midtjylland)
3. Kontormaskineri (Sjælland)
4. IT-udstyr – digital kameraer
5. IT-udstyr (Midtjylland)

4.245,24 kr.

Dansk Røde Kors
Formål: Forhindre og lindre menne-
skelig lidelse, hvor end den findes, be-
skytte liv mv.

1. Førstehjælpsudstyr
2. Trykning af undervisnings og informa-
tionsmateriale om førstehjælp
3. Projekt: »Medical team« (førstehjælps-
udstyrsanskaffelser)

444.538,96 kr.

Dansk Vegetarforening
Formål: At fremme udbredelsen af ve-
getarisk levevis via øget interesse for
frugt og grønt samt oplysning om er-
næringens betydning for helbredet mv.

1. IT-udstyr og møbler
2. Trykning af pjece om sult og fattigdom
3. Trykning af pjece til gravide og børn
4. Trykning af pjece om hvorfor vegeta-
risk mad er godt for både dyr, miljø og
sundhed

19.985,27 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
5. Trykning af pjece med vegetariske op-
skrifter
6. Trykning af pjece til personale i offent-
lige køkkener

Danske Hospitalsklovne, Foreningen
Formål: At sprede glæde blandt syge
og udsatte børn.

1. Trykning og produktion af informati-
onsmateriale
2. Indbo og møbler
3. IT-udstyr
4. Materialer

288.624,49 kr.

Danske Soldaterforeningers Lands-
råd
Formål: At varetage og formidle sam-
arbejde mellem danske soldaterfor-
eninger.

1. Trykning af foreningsblade mv
2. IT-udstyr

291.288,54 kr.

DanWatch
Formål: At sætte fokus på danske
virksomheders handel med og brug af
arbejdskraft og naturressourcer I ud-
landet.

1. IT-udstyr
2. Software
3. AV-udstyr
4. Møbler

19.397,47 kr.

Demokratisk Forum - Rumænien
Formål: Fremme demokratisk og øko-
nomisk udvikling ved at yde humani-
tær hjælp mv.

1. International keramisk sommerlejr for
børn og børnehjemsbørn
2. Lokalt køb af humanitære materialer,
Rumænien
3. Bustransport af materialer til børne-
hjem, Rumænien og Moldova
4. Sommerlejr for børnehjemsbørn, Mol-
dova
5. Lokalt køb af undervisningsmateriel til
skoler, Ghana
6. Teknisk udstyr for scene og forestillin-
ger, Ghana
7. Undervisningsmaterialer, -udstyr og in-
ventar til Junior High School, Ghana
8. Indkøb af frugttræer til børnehjem i
Carpineni, Moldova
9. Renovering af specialskolen i Nispore-
ni, Moldova
10. Lokalt køb af bærbare PCs til børne-
hjem, Moldova
11. Renovering af taget på børnehjem-
mets drengefløj, Carpineni, Moldova
12. Kulturelle arrangementer med og for
gadebørn, Ghana
13. Rensning af børnehjemmets drikke-
vand, Carpineni, Moldova

68.185,03 kr.
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14. Reparation af børnehjemmets varme-
system, Carpineni, Moldova
15. Sommerlejr i Ghana for gadebørnene
på skolen, Ghana
16. Medfinansiering af Trommeskolen
som aktør ved danske arrangementer
17. Faglige ekskursioner for elever og læ-
rere på Teknisk skole, Titel, Serbien

Den Danske Afghanistan Komite
Formål: Aktiv humanitærhjælp til
krigsofre og til landets genopbygning.

1. Renovering og udvidelse af fødegang
(anskaffelser og materialer)
2. Hygiejnekurser for børn og unge i He-
rat provinsen

9.417,89 kr.

Den Danske Hjælpefond (Landsfor-
eningen)
Formål: Yde bistand til mennesker,
der pga. krig, katastrofer mv. er i nød.

1. Skolebygning Avanigadda
2. Spisesal samt loftsventilator
3. Vandrensningsanlæg til 6 skoler og in-
stitutioner
4. Spedalskhedskoloni - udbedring af om-
råde
5. Vandtank til skolecompound i Nuzvid

88.729,36 kr.

Den Humanitære Forening Reméts
Venner
Formål: At give økonomisk og mate-
riel støtte til børnehjemmet Remét.

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

28.083,87 kr.

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

1. Anskaffelse af møbler og IT-udstyr
2. Bedre formidling af film materiale fra
DEH’s arbejde
3. 20-års jubilæums bog - DEH
4. Funktionelle sproglaboratorier (2) til
Kirgisistan

34.719,50 kr.

Diabetesforeningen
Formål: Diabetesforeningen har til
formål at virke for at forbedre livet
med sygdommen diabetes (i det føl-
gende benævnt »Diabetes«) gennem
forebyggelse og bekæmpelse af Diabe-
tes og dens følgevirkninger.

1. Patientvejledning om type 1-diabetes

28.736,99 kr.

Donation Danmark – Rumænien
Formål: Forening bestående af læger,
sygeplejersker mv. som ønsker at hjæl-
pe aktivt i Rumænien.

1. Transportstøtte til nødhjælp
2. Hjælp til sigøjnerbørn (skolematerialer
og hygiejneartikler) 10.449,81 kr.

Dyrenes Alliance
Formål: At påvirke samfundet til at
anerkende dyr som værende levende,

1. Kampagne-merchandise
2. Udstyr til telefoncentral
3. Materiale om forsøgsdyr

122.132,19 kr.
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følende individer, som har krav på ret-
tigheder.

4. Lydudstyr til medieproduktion
5. Udvikling af CRS-system
6. »Shop dyrevenligt« applikation

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

1. Nye bærbare pc'er
2. Sikring af hundenes udeløbegårde
3. Halvdør til adoptionskontoret
4. Nye hængelåse til udeburene 19.638,46 kr.

Emmaus-Samfundet Aalborg, Abbé
Pierres Klunsere
Formål: Humanitært hjælpearbejde.

1. Vandtank, rørledninger, installationer
(Kari Water projekt, Kenya) 19.593,40 kr.

Enable
Formål: At yde bistand til børn, navn-
lig fattige og forældreløse børn.

1. Udendørs platform til leg, lektier mv.
2. Hævning af land foran husene (genop-
retning og planering)
3. Nyt hus til 8-10 piger (konstruktion)
4. Istandsættelse af eksisterende bygnin-
ger
5. Førstehjælps udstyr
6. Opsamling af regnvand til to huse
7. Ny brønd

42.641,77 kr.

Erhvervshæmmede fra Frihedskam-
pen (Jysk afd.)
Formål: Mennesker som kom til skade
under besættelsestiden og derfor fik
nedsat erhvervsevne.

1. Ture til Prag, Theresienstadt, Gross -
Rosen, 4.-5. maj arrangementer, Hvidsten
Kro 45.717,93 kr.

Erhvervshæmmede fra Frihedskam-
pen (Sjællands afd., Roskilde)
Formål: Mennesker som kom til skade
under besættelsestiden og derfor fik
nedsat erhvervsevne.

1. Busser til Mindelunden, 4. maj 2015
2. Auschwitzdag på Bernadottegården i
Roskilde d. 27. januar 2015
3. Tur til Tyskland, efterår 2014, 6 dage
4. Tur til et smukt sted i Danmark, 5
dage, forår/sommer 2015
5. Tur til Neuengamme i anledning af
70året for at lejren blev rømmet
6. Efterårstur for de tidl. modstandsfolk
m.fl. efteråret 2014
7. Tilskud til Generalforsamling 2014,
Grundlovsfest 2015, foreningen
8. Blomster og kranse til mærkedagene,
efterår 2014, forår 2015

43.758,59 kr.

Euro Mediterranean Human Rights
Network
Formål: At støtte og fremme, inden
for de relevante stater, de universelle
principper om menneskerettigheder
som oprettet af alle de internationale

1. IT-udstyr (Skype kommunikationsan-
læg)
2. IT-udstyr (bærbare computere) 9.285,31 kr.
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retsakter. • At arbejde til støtte for ud-
vikling af demokratiske institutioner
og fremme af retsstatsprincippet, især
foreningsfrihed, ligestilling mellem
mænd og kvinder, en bæredygtig ud-
vikling og respekt for de økonomiske
og sociale rettigheder.
Exit
Formål: At støtte og hjælpe indsatte,
som ønsker at »starte på en frisk«, når
de løslades fra fængslet.

1. Informationsfolder
2. IT-udstyr 12.982,19 kr.

Fair Trade Danmark
Formål: Organisationen for mange af
Fair Trade forretningerne; Fremme
Fair Trade handlen i Danmark.

1. It-udstyr og software
2. Opgradering af hjemmeside
3. Småanskaffelser til kontoret
4. Telefoner
5. Oplysnings- og informationsarbejde

9.012,96 kr.

Fair Trade Mærket Danmark
Formål: Fremme af eksistenssikrende
og miljøvenlig handel med ugunstigt
stillede producenter samt den hermed
forbundne oplysningsvirksomhed; At
virke til udbredelsen af bæredygtig
handel og af fondens mærke til brug
for produkter, der opfylder minimums-
betingelser i social og økologisk hen-
seende.

1. Bærbare computere

6.531,13 kr.

Folk og Sikkerhed
Formål: Styrke og vedligeholde for-
svarsviljen og forsvarsevnen.

1. Trykning af informationsmateriale til
veteranarbejde 13.062,27 kr.

Folkebevægelsen mod Nazisme
Formål: At medvirke til at afsløre og
bekæmpe alle former for nazisme og
dens racistiske grundlag

1. Trykning af medlemsbladet Håndslag
2. IT-udstyr til fremstilling af medlems-
blad
3. Studietur til KZ-lejren Mauthausen
4. Studietur til Petrograd
5. Genoptryk og af særlige artikler

24.883,62 kr.

Folkevirke
Formål: At bringe nyt initiativ til op-
lysningsarbejdet. At fremme en aktiv
dialog og derved give deltagerne et
bedre fundament for at deltage engage-
ret i den demokratiske proces.

1. Temablade om emnerne »Nye og gam-
le fællesskaber« samt »Kvinders stemme i
politik«
2. En engelsksproget udgave af tidsskrif-
tet »Folkevirke« om demokrati og folke-
oplysning
3. Tromler til kopimaskine
4. Toner til kopimaskine
5. Banner

18.796,60 kr.

Fonden Danske Veteranhjem 1. Fællesarrangementer
2. Ture 159.359,65 kr.

13



Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
Formål: At yde støtte og hjælp til ve-
teraner og pårørende samt at være et
fristed for alle veteraner og pårørende.

3. Feriekoloni
4. Idræt
5. Fornyelse af inventar
6. Renovering af gulv og køkken

Fonden Samvirkende Menighedsple-
jer
Formål: At virke for menighedsplejen
i Danmark. En folkekirkelig organisa-
tion med et humanitært og almennyt-
tigt formål. Organisationen har ingen
fast støtte fra den officielle Folkekirke,
og dens formål er ikke
missionerende.

1. Støtte til forskellige aktiviteter for ud-
satte børnefamilier

32.185,42 kr.

Foreningen RISE-Denmark
Formål: At sælge, distribuere, mar-
kedsføre og idéudvikle varer for RISE
- Uganda og
deres tekstilvareproduktion MAYUGE
FAIR TRADE og derigennem støtte
deres ngo arbejde i Uganda.

1. Videokamera
2. Fair Trade projekt
3. Sportsprojekt i Uganda
4. IT-udstyr
5. Software
6. Informationsmateriale

7.706,74 kr.

Foreningen Russiske Feriebørn i
Kjellerup og omegn
Formål: Indsamle tøj, sko og støvler
til værtsfamilier i Murmansk, ferie-
børns ferieophold i Danmark.

1. Trykning af Informations-avis
2. Indkøb af bærbarcomputer

3.690,87 kr.

Foreningen Straatag
Formål: At medvirke til at bevare al-
mene bevaringsværdige og fredede
stråtækte gårde, huse og bygningsvær-
ker.

1. Trykning af jubilæumsnummer 50 af
Bladet Straatag
2. Udskifte forældet IT-udstyr 5.224,91 kr.

Foreningen til Støtte for Rumænien
Formål: At oplyse om og sætte fokus
på børns og unges levevilkår i ind- og
udland, særligt i u-landene.

1. Transport
2. Hjælp til Jul og Påske i Rumænien,
samt trykning af informationsmateriale 32.655,67 kr.

Foreningen VIAid – Cafe Retro
Formål: At fremme næstekærlighed,
eksistentiel refleksion og kreativitet.
At igangsætte, udvikle og drive inno-
vative projekter, er nonprofit og/eller
udfører humanitært eller socialt arbej-
de og/eller tilbyder folkeoplysende ak-
tiviteter.

1. Undervisningsmateriale og udstyr til
K-Tec i Sierra Leone
2. Informationsmateriale og reklame i
Danmark 3.134,94 kr.

Foreningen Zora (Zoras Venner)
Formål: At støtte udviklingshæmmede
og fysisk handicappede børn og unge,

2. Renovering / vedligeholdelse af fælles-
lokale 2.743,08 kr.
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samt gadebørn og børnehjem i Bulgari-
en.
Fregatten Jylland, D. S. I.
Formål: At bevare og vedligeholde
Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyl-
lands museum og derigennem sikre
kommende generationers mulighed for
at forstå, hvorledes livet var om bord i
de store træskibes tid.

1. Informationsfolder
2. Medlemsblad
3. Kopimaskine
4. VIsuel fremstilling af konstruktionsteg-
ninger
5. IT-udstyr
6. IT-udstyr
7. Kontormøbler
8. Udvikling af APP

128.663,32 kr.

Friends International
Formål: At støtte humanitært og so-
cialt arbejde i ulande.

1. Konstruktion af mur for at modstå
oversvømmelse
2. Reparation af spisesal
3. Nye toiletter (pit latrines)
4. Udvidelse af skole med et ekstra rum

10.841,68 kr.

FSC Danmark
Formål: At fremme bæredygtig skov-
drift ved at styrke FSC som brand i
Danmark. Foreningens arbejde omfat-
ter blandt andet: at styrke kendskabet i
klart definerede målgrupper gennem
aktiviteter og kampagner; kontrollere
brugen af FSC’s logo; servicere med-
lemmerne med henblik på at øge deres
salg af certificerede produkter; øge
certificeringen af danske skove; udvik-
le og revidere standarder til certifice-
ring; pressearbejde og oplysning om
FSC.

1. Anskaffelse af nye ergonomiske stole
til mødelokale
2. Anskaffelse af ergonomiske alternati-
ver til kontorstole

3.984,12 kr.

Gestapofanger fra Besættelsen, For-
eningen af
Formål: Tidligere fanger fra 2. Ver-
denskrig.

1. Generalforsamling
2. Julefrokost
3. Udflugt til kz-lejr 2.873,70 kr.

Ghana Venskabsgrupperne i Dan-
mark
Formål: At udvikle venskab mellem
venskabsgrupperne i Danmark og Gha-
na gennem selvhjælpsgrupper.

1. Bærbar computer
2. Docking station
3. Projektor
4. Scanner

2.220,59 kr.

Globale Skolepartnerskaber
Formål: At fremme undervisningsba-
serede skolepartnerskaber mellem dan-
ske skoler og skoler i den fattige del af
verden.

1. IT-udstyr: Computer
2. IT-udstyr: Skærme
3. Software: Fotobehandlingsprogram
4. Informationsmateriale: Tryk
5. Informationsmateriale: Foldere
6. Informationsmateriale: Manual

5.616,77 kr.
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(Landsorganisationen) Grøn Hver-
dag
Formål: At fremme en bæredygtig
samfundsudvikling gennem oplys-
ningsvirksomhed, herunder bladudgi-
velse.

1. Projektor
2. Trykning af temanummer
3. Printer/kopimaskine/scanner
4. Opgradering af hjemmeside 15.413,47 kr.

Help Your Next
Formål: At yde almennyttigt humani-
tært hjælpearbejde i ind- og udland.
Herunder afhjælpning af menneskelig
nød og lidelse. At støtte og hjælpe ud-
lændinge i Danmark til bedre integrati-
on og demokratiforståelse.

1. Anskaffelse af IT-udstyr
3. Udstyr for kvindeskole
4. Udstyr til sundhedsklinik
5. Vandbrønde til Dr. Congo
6. Rent drikkevand til Indien

81.508,54 kr.

Himmerlands Humanitære Forening
(tidl. Nøragers Humanitære…)
Formål: At fremskaffe hjælpemidler
til at hjælpe dårligt stillede børn og un-
ge, dels ved at afholde sommerlejr,
dels ved at forbedre deres levevilkår
og uddannelsesmuligheder i deres lo-
kalområde.

1. Sommerlejr for russiske børnehjems-
børn
2. Tandlægeprojekt, børnehjem
3. Brilleprojekt, børnehjem
4. Renovering af lægeklinik, børnehjem
5. Renovering af toilet og baderum, bør-
nehjem
6. Forsendelsesudgifter (transport af nød-
hjælp)
7. Nyt garderoberum, børnehjem

56.167,74 kr.

Hjælp Jelgava – Vejles venskabsby
Formål: Hjælpe Vejles venskabsby
igennem indsamling med opbygning af
et demokratisk samfund.

1. Transport af IT materiel
2. Transport af materiel til social fond
3. Transport af materiel til Børnehaver/
Børnehjem
4. Sommerlejr for Børnehjemsbørn

15.753,09 kr.

Hjælp Sarajevos Børn
Formål: At yde humanitær hjælp til
børn i Bosnien – Hercegovina.

1. Indkøb af fødevarer
130.622,66 kr.

Hjælp til Litauens Børn, Foreningen
Formål: Humanitær støtte for børne-
hjem, plejehjem og sygehuse i Litauen.

1. Beklædning og fodtøj
2. Sengelinned og håndklæder
3. Transport

192.015,31 kr.

Hope Now
Formål: At fremme offentlighedens
og medlemmernes kendskab til traffic-
king af kvinder (med særlig fokus på
afrikanske kvinder) og de problemstil-
linger, der knytter sig til dette fæno-
men.

2. Projekt til at forhindre handel med sår-
bare børn i Nigeria

2.612,45 kr.

International Aid Services
Formål: At yde katastrofehjælp til
tredjelande.

1. Indkøb af nyt IT-udstyr
2. Trykning af oplysningsmateriale 5.224,91 kr.
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Foreningen er bl.a. Den Danske Pinse-
bevægelses katastrofe- og udviklings-
hjælp til tredjelande.
International Kontakt
Formål: At arbejde for en styrkelse af
international undervisning og oplys-
ning på alle niveauer. At samarbejde
med partnere i udviklingslande for at
støtte projekter der sigter mod at for-
bedre levevilkårene i lokalsamfundet.
At medvirke til international forståelse
og solidaritet og indsigt i globale og
nationale samfundsmæssige sammen-
hænge.

1. Hjælp til selvhjælps- et skridt mod en
langsigtet fødevaresikkerhed for en række
landsbyer i Nando k – anden fase af pro-
jekt

11.102,93 kr.

IRCT – Internationalt Rehabilite-
ringsråd for Torturofre
Formål: Fremmer og støtter rehabili-
tering af torturofre og arbejder til fore-
byggelse af tortur på verdensplan
grundlagt på sundhed, juridiske, socia-
le og politiske videnskaber, og alle for-
mer for relevant menneskelig viden.

1. Projekt: Global kamp mod torturforbr-
ydelser
2. Hardware til IRCTs Sekretariat i Kø-
benhavn
3. Kontormøbler
4. PR udstyr til IRCTs årlige »awareness«
kampagne
5. Mobilt konference-udstyr
6. Trykning og udgivelse af "Torture
Journal"
7. Trykkeudgifter til girokort og kuverter
8. Professionel printer
9. Køleskab til IRCTs køkken

254.620,79 kr.

Kristen Børnefond Global Care
Formål: At hjælpe nødlidende børn
over hele verden, uafhængigt af reli-
giøse, politiske og etniske forhold, der
uden hjælp udefra vil mangle de mest
basale livsfornødenheder til en sund
opvækst, udvikling og uddannelse.
Derved ønsker fonden at fremme den
mellemfolkelige forståelse.

1. Vandforsyning til uddannelsescenter
2. Computer og program
3. Administrationsbygning i Bangladesh
4. Infofilm
5. Informationsmateriale 18.874,97 kr.

Kvindernes U-landsudvalg
Formål: Hjælpe gennem oplysningsar-
bejde dårligt stillede kvinder i ulande-
ne.

1. Trykning af info- og kampagnemateria-
le
2. Anskaffelse af kontorinventar/Udstil-
ling
3. IT-udstyr

18.287,17 kr.

Lambda
Formål: At styrke lesbiske og bøssers
identitet og selvværd i lokalområdet, at
modvirke normdannelse og strukturer i

1. Kontormaskiner/IT
2. Udvikling af Hjemmeside
3. Inventar til foreningslokaler, 20 stk.
stole
4. Print af storformat bannere

23.120,21 kr.
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samfundet, som virker undertrykkende
på bøsser og lesbiske.
Landsforeningen af KZ-fanger fra
Neuengamme – vennekredsen
Formål: At samle de i Danmark boen-
de tidligere fanger fra den nazistiske
koncentrationslejr Neuengamme med
dens udekommandoer… At indsamle,
bearbejde og udbrede de historiske
kendsgerninger om KZ lejren Neuen-
gamme og dens udekommandoer. At
bekæmpe nazismen. At bistå nødliden-
de kammerater i sociale og økonomi-
ske spørgsmål overfor myndigheder og
fonds. At fremskaffe oplysninger om
danske og udenlandske kammeraters
skæbne mv.

1. Pilgrimsrejse til Hamburg, maj 2015 i
anledning af befrielsens 70 årsdag
2. Aktiviteter i forbindelse med 20. april,
befrielsens 70 årsdag
3. Kaffebord den 20. april (mindehøjtide-
lighed) og generalforsamling

14.368,49 kr.

Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur
Formål: Arbejde for bevaring af arki-
tektonisk og kulturhistorisk værdifulde
bygninger mv.

1. Trykning af temanummer
2. Teknisk udstyr
3. Udbygning af hjemmeside 9.796,70 kr.

Leagounols Venner
Formål: At yde humanitær hjælp til
Øst Europa. Det vil sige humanitære
effekter til børnehjem, alderdomshjem
og fattige familier samt hjælp til ud-
dannelsesinstitutioner.

1. Undervisningsmaterialer til skole og
børnehjemsbørn i Moldova
2. Støtte til lokalt indkøb af inventar til
fam.børnehjemmet »Nicolson« i Nispore-
ni. Moldova
3. Undervisningsmaterialer til børnene på
Staroleckahjemmet, Polen
4. Ekskursion/aktiviteter for børnene på
Staroleckahjemmet i Polen
5. Lokalt indkøb af inventar til Staroleck-
ahjemmet med børn i Polen
6. Ekskursion for familiebørnehjemmet
»Nicolson« i Nisporeni
7. Sommerlejr fo børnehjemsbørn, Carpi-
neni, Moldova
8. Transport af materiel til Starolecka
hjemmet i Polen
9. Lokalt indkøb til udendørs legeplads
for børn på Starolecka
10. Madrasser til krisecenter for kvinder
m/børn i Polen
11. Tilskud til bespisning af social udsatte
på Concordiahjemmet i Nisporeni, Mol-
dova

28.083,87 kr.
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12. Ekskursioner og aktiviteter for børne-
ne på børnehjemmet i Szamocin, Polen

Lions Club Sønderborg
Formål: At skabe og opretholde en at-
mosfære af forståelse mellem verdens
folk.

1. Transport af diverse indsamlet udstyr
til Letland 3.265,57 kr.

Læger uden Grænser
Formål: At yde hjælp til folk i nød,
ofre for menneskeskabte katastrofer el-
ler naturkatastrofer og ofre for krigs-
handlinger.

1. Anskaffelse til forbedring af arbejds-
miljø i storrumskontorer
2. Projektor til brug ved afholdelse af
større møder
3. Digitalt spejlreflekskamera med lyd se-
tup
4. 2 stk. MamaNatalie fødselsstimulatorer
5. Trykning af rekrutteringsfolder
6. 10 nye skærme til frivillige medarbej-
dere
7. TV-skærm til afholdelse af videokonfe-
rencer mv
8. Trykning af magasinet Journalen
9. Trykning af årsberetning 2014
10. Trykning af informationsfolder om
arv og testamente
11. Trykning af bogen Beretninger
12. Trykning af informationsfolder
13. Nye kontorstole godkendt til 8 timers
daglig brug
14. Ny switch
15. 2 access points (WIFI) enheder
16. Ny printer

97.744,55 kr.

Maternity Worldwide Fonden
Formål: At yde bistand, der skal sikre
og beskytte kvinders og børns helbred
i udviklingslande i forbindelse med
graviditet og fødsel. Dette skal primært
ske gennem uddannelse af befolknin-
gen i udviklingslande på baggrund af
evidensbaseret viden.

1. Støtte til Maternity Worldwides arbej-
de med at bekæmpe mødredødelighed i
Afrika

39.186,80 kr.

Mellemamerika Komiteen
Formål: At mobilisere en bred og ak-
tiv solidaritet med befolkningen i
Nicaragua og de andre latinamerikan-
ske lande og støtte deres kamp for de-
mokrati og bedre levevilkår.

1. Tryk af vores årsskrift MAMA
2. Computer til kontoret i Aarhus
3. Tryk af plakater
4. Tryk af klistermærker
5. Annoncer
6. Tryk af oplysningsfoldere om Mellem-
amerika Komiteen
7. Tryk af Go-Cards

14.107,25 kr.
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8. Tryk af foldere der præsenterer vores
solidaritetsrejser
10. Hæve/sænke-bord til kontoret i Kø-
benhavn
11. Arkivskabe
12. Kontorstol til kontoret i København
13. Ergonomisk tastatur til kontoret i Kø-
benhavn

Mellemfolkeligt Samvirke
Formål: At fremme mellemfolkelig
forståelse og solidaritet, at bidrage til
en bæredygtig global udvikling og en
retfærdig fordeling af jordens rigdom-
me.

1. Møbler og inventar til Global Platform
Ghana
2. Møbler og inventar til Global Platform
Kenya - Nairobi
3. Møbler og inventar til Global Platform
Jordan
4. Møbler og inventar til Global Platform
El Salvador
5. Møbler og inventar til Global Platform
Myanmar
6. Møbler og inventar til Global Platform
Kenya - Nanyuki
7. Møbler og inventar til Global Platform
Tanzania
8. Møbler og inventar til Global Platform
Nepal

307.592,86 kr.

Miljøbevægelsen NOAH (D. S. I.)
Formål: At forbedre det levende miljø
ved aktivt at bekæmpe miljøødelæg-
gelsen og dens årsager og anvise alter-
nativer, samt støtte beslægtede aktivi-
teter, der opfylder NOAHs formål.

1. Stationære Pc’er til sekretariatet
2. Bærbare pc’er til udlån til aktivister
3. Trykning af folder om land grabbing 5.878,02 kr.

Netværket for Økologisk Folkeop-
lysning og Praksis / Øko-Net
Formål: At informere, oplyse og in-
spirere omkring natur og miljø, økolo-
gi og
bæredygtig udvikling – samt at skabe
debat og netværk omkring økologiske
og bæredygtige tiltag.
Ved økologi forstås en husholdning
med ressourcer, der er i balance med
naturen.

1. Trykning af informationsmateriale
2. IT-udstyr

9.261,02 kr.

New Life Outreach
Formål: Formidle økonomi til nød-
hjælp og udviklingsarbejde i Afrika.

1. Sikkerhedsvæg (Tanzania)
2. Renovering af klasseværelser (Tanza-
nia)
3. Renovering af toiletbygning (Tanzania)

42.452,37 kr.
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4. Planering af sports og legeplads (Tan-
zania)
5. Legeplads (Tanzania)

Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi
Formål: At fremme oplysning og vi-
densformidling samt udviklingsopga-
ver omkring vedvarende energi med
særligt henblik på produktion og be-
skæftigelse i håndværk og mindre in-
dustri.

1. Solcelleinstallationer i Burkina Faso

4.874,05 kr.

Nordjysk Humanitærforening
Formål: At varetage syge og svages
interesser uden hensyn til tro, race og
politisk opfattelse

1. Russiske feriebørn, pas, visum, notar
m.m.
2. Russiske feriebørn, forplejning under
transport
3. Øvrige udgifter i Rusland: transport,
dokumenter mv. til kontaktpersoner i fb
m børnenes ophold

15.152,23 kr.

Nyt Hesteliv
Formål: At modtage eller opkøbe he-
ste og ponyer i nød og hjælpe dem vi-
dere til et nyt og bedre liv.

1. Medlemsblad
2. Sundheds-screening
3. Registrering af heste
4. Oplysningspjecer
5. Ny hjemmeside
6. Agility bane
7. Renoveringsprojekt-støbning af bund
8. Renoveringsprojekt-vinduer
9. Renoveringsprojekt-vandkopper frost-
fri
10. IT-udstyr videoovervågning
11. Dokumentation for ulovlige heste-
transporter

151.522,29 kr.

Oplysningscenter om den 3. verden
Formål: At drive O3V-centret, der
formidler oplysning om lande og kul-
turer i den 3. verden.

1. Anskaffelse 3 stk Vision Office Pro
computere
2. Anskaffelse af Hardware og software
3. Anskaffelse IMAC
4. Anskaffelse af software videoredige-
ring
5. Anskaffelse mobilt lydanlæg
6. Anskaffelse 4 kontorstole
7. Anskaffelse hæve-sænkeborde
8. Tryk af foldere og andet pr matriale
9. Anskaffelse Headsæt
10. Anskaffelse 3 stk. Dore Comfort tele-
foner

13.134,50 kr.

Pindsvinevennerne i Danmark 1. Trykning af informationsmateriale 19.593,40 kr.
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Formål: At opnå større udbredelse af
viden om pindsvins levevis, og om
hvordan vi værner bedst om dem. At
pleje moderløse unger og yde gratis
hjælp til nødlidende dyr. At deltage i
internationalt arbejde om dyrebeskyt-
telse og fremme af miljøet mv.

2. Etablering af nye pindsvinekasser og
løbegårde

Pioner Afrika
Formål: At oprette rolle-modelland-
brug i Afrika, samt i den bløde afde-
ling at oprette skoler og helse centre.

1. Udbygning af kunstvandingssystemer
til bedre produktion
2. Udbygning af faciliteter til husdyrpro-
duktion, især høns, æg, svin hos vores
partnere
3. Udbygning med solcelle energi i bo-
lig(lys og vand) og køkkenhaver (mini-
vandingsanlæg)

23.512,08 kr.

Plan International Danmark
Formål: At opnå varige forbedringer
af levevilkårene for fattige børn og de-
res familier i udviklingslande.

1. Hygiejne-skoleprojekt, Kenya
2. Informationsmateriale 8.921,53 kr.

(Landsforeningen) Praktisk Økologi
Formål: At fremme interessen for og
kendskabet til økologisk forsvarlig le-
vevis. Gennem oplysning, rådgivning
og i praksis at udbrede brugen af øko-
logisk forsvarlige dyrkningsmetoder
og dyrehold.

1. Trykning af blade, plakater til uddeling
til haveejere
2. Trykning af informationsmateriale
3. IT udstyr
4. Kontormøbler

117.717,14 kr.

Project Viktor
Formål: At hjælpe gadebørn i Filippi-
nerne. Bl.a. ved at bygge børnehjem i
Filippinerne til forældreløse gadebørn.
At starte og drive sociale projekter i
Filippinerne, som gavner det filippin-
ske samfund på kort og lang sigt.

1. Renovering af betonmur samt indkøb
af maling til betonmur på børnehjem
2. Strukturering samt redigering af hjem-
meside og webshop
3. Klargøring af grund, rydning, planering
mv (børnehjem, Filipinerne)
4. Kloakering og dræn (børnehjem, Filipi-
nerne)
5. Cementering af parkeringsareal (børne-
hjem, Filipinerne)

36.704,97 kr.

Projekt U-landshjælp til Selvhjælp
Formål: At formidle hjælp til selv-
hjælp i ulande.

1. Færdiggørelse af HSH skolens mur,
Tanzania
2. Projektor til HSH skolen, Tanzania
3. Projektor og IT-udstyr

7.516,03 kr.

Red børnene i Gorom-Gorom
Formål: At støtte den burkinske for-
ening M’Balla Sukaabe (Red Børnene)
med hjemsted i Gorom-Gorom i at
skaffe specielt trængende børn i Ouda-
lan-provinsen Mead, tøj, medicin, sko-

1. Fødevarehjælp
2. Oplysning for børn og unge

5.616,77 kr.
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legang/uddannelse og andre livsfornø-
denheder.
Red Orangutangen
Formål: Arbejder for overlevelse af
orangutangerne og deres levested eller
lignende i Indonesien og Malaysia. At
informerer og sprede interesse om pro-
blematikken omkring orangutangernes
overlevelse. At støtte projekter, der
sikrer overlevelse af andre primater.

1. Genudsættelse af rehabiliterede oran-
gutanger i sikker skov
2. Trykning af informationsmateriale
4. Fotos, kamera og redigeringsprogram
til oplysningsarbejdet i Danmark
5. IT-udstyr
6. Bevarelse af den vilde orangutangs le-
vesteder (brandbekæmpelse)

191.427,51 kr.

Ringkøbing-Ulfborg Egnens Hjælp
til Østeuropa
Formål: at støtte døgninstitutioner,
hospitaler og erhvervsliv ud fra prin-
cippet »hjælp til selvhjælp« i Østeuro-
pa.

2. Trykning af informations materialer
3. Plastik sække, pakke tape, m.m
4. Brændstof til afhentning af donerede
ting og sager 1.894,03 kr.

Rumænien 97, Foreningen
Formål: Velgørende og humanitær
forening.

1. Transport
16.327,83 kr.

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

1. AV møbel samt styring af solafskærm-
ning i foredragssal
2. Indkøb og opsætning af lade stander
3. Smart Board og oplæring 19.691,37 kr.

Sarons Slette Missions- og Nød-
hjælpscenter
Formål: Landsdækkende missions- og
humanitær organisation, der hjælper
nødstedte.

1. Nødhjælps transport til Ukraine
2. Projekt rent vand til sommerlejr i Mol-
dova
3. Nødhjælpstransport til Syriske flygt-
ninge
4. Udsendelse af unge til sommerlejr-
hjælp for 500 børn i Moldova
5. Informationsblade og ny hjemmeside
som skal aktivere unge i nødhjælp

30.173,83 kr.

Sdr. Bork Nødhjælp
Formål: At yde almennyttig humani-
tær hjælp.

1. Midler til renovering af nødhjælpspak-
kehal, Haunstrup
2. Udskiftning af gasvarmeanlæg på bør-
nehjem, Rumænien
3. Midler til renovering systue og træ-
værksted, Rumænien
4. Etablering af toilet/badeforhold på be-
spisningssteder, Rumænien
5. Midler til bespisningsprojekt og hjem-
mehjælp af enlige ældre mennesker, Ru-
mænien

18.287,17 kr.

Selskabet for Dansk Amfibiecenter 1. Kontorudstyr 7.458,55 kr.
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Formål: At deltage i bevarelse af pad-
der i Danmark og på internationalt
plan, samt fremme opdræt og informa-
tion inden for amfibieområdet. Dels
ved at udvikle metoder til hold og del-
tagelse i opdrætsprojekter. Dels ved af-
holdelse af symposier med foredrag og
workshops.
Selskabet Lysglimt
Formål: At drive rekonvalescenthjem-
met Lysglimt for mindrebemidlede,
ensomme og ældre medborgere.

1. Brand hæmmende sikkerheds gulvtæp-
per 18.060,54 kr.

Seniorer uden Grænser
Formål: At anvende faglige og men-
neskelige ressourcer for fattige i hele
verden.

1. SABITRI Børnehjem. Klædeskabe,
madrasser, Computer
2. Opgraduering C5
3. Gambia, solcelledrevet vandpumpe,
elektricitet
4. Sierra Leone, Materiale til skole, mø-
bler, symaskiner
5. Gambia. Materiale til skole sundheds-
fremmeprojekt
6. Budaka. Symaskiner, skabe, hylder,
møbler, stole, borde stof, papir

69.694,11 kr.

Sex & Samfund
Formål: At sikre den enkeltes seksuel-
le og reproduktive sundhed og rettig-
heder uanset alder, køn, etnisk oprin-
delse, religion, seksuel præference, po-
litisk tilhørsforhold samt ægteskabelig
og social status.

1. Udskiftning af op til 14 skriveborde
2. Indretning af kantine
3. Udskiftning af servere
4. Indretning af receptionsområde
5. Indretning af venteområde/garderobe
6. Indretning af 2 mødelokaler

49.012,24 kr.

SOS Børnebyerne
Formål: At arbejde for støtte til og ud-
bredelse af kendskabet til SOS-Børne-
byerne. At indsamle fadderskabspenge
og bidrag til børn i SOS-Børnebyerne
fortrinsvis i udviklingslandene.

1. Jubilæumskonference
2. Tryk af materiale (foldere, magasiner
mv)
3. Udskiftning af gamle Pc’er
4. Udskiftning af telefonsystem og -ud-
styr
5. IT udstyr til fremstilling af web-tv ind-
slag

65.311,33 kr.

SOS mod Racisme, Danmark
Formål: At bekæmpe racisme og
fremmedhad gennem oplysning.

1. Trykning af Nyhedsbrev SOS mod Ra-
cisme, 2 numre
2. Tryk af klistermærker og klæbemærker
med SOS mod Racismes hånd i farver
3. Trykning af Minileksikon 2015 (5000
stk.)
4. Materialesamling til undervisningsbrug
om romaer.

35.529,36 kr.
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5. Materialesamling om betydning og
brug af ordet »neger«.
7. 4 smartphones til brug for SOS mod
Racisme
8. T-shirts med tekst og logo for SOS
mod Racisme/og Jeg er ikke NEGER
(200 stk.)
9. Mini-LED-lommelygter med SOS logo
på (250 stk.)
10. Hættetrøjer med tekst og logo for
SOS mod Racisme (ca. 50 stk.)

STS International Solidarity
Formål: At yde politisk, materiel og
økonomisk støtte til kræfter, der arbej-
der for bekæmpelse af etnisk og religi-
øst had og at støtte udviklingen af de-
mokratiske samfund. At støtte udvik-
lingen af uafhængige faglige organisa-
tioner, fredsbevægelser og bevægelser,
der støtter kampen for samfund, hvor
mennesket sættes i centrum.

1. STS: Indretning af nyt kontor med IT
udstyr, møbler og printere
2. LEF (Pakistan): Undervisnings materi-
el (udstyr)
3. STS Somalia: Medicin og medicinske
udstyr 26.544,88 kr.

Støtteforeningen For Et Danske For-
sorgsmuseum
Formål: Økonomisk og praktisk at
støtte Dansk Forsorghistorisk Museum
på det tidligere Andersvænge i Slagel-
se, for at fastholde, formidle og bevare
de udviklingshæmmedes historie.

1. Fotoscanner
2. Digital diktafon
3. I- pads

2.155,27 kr.

Støtteforeningen Khelaghars Børn
Formål: At yde økonomisk støtte til
børnehjemmet »Khelaghar« nord for
Kolkata i Indien. Foreningen har end-
videre til formål at medvirke til, at per-
soner med tilknytning til Khelaghar
kan mødes og knytte kontakter.

1. Konstruktion af nyt udendørs undervis-
ningsrum
2. Nye skolebænke til undervisningsrum
3. Nye senge/brikse til sovesale
4. Sengetøj til sovesale
5. Gardiner til ny sovesal
6. Reparation af elektriske installationer
7. Kontorinventar
8. Kontormaskiner pc og printer
9. Reparation og maling af sovesal og toi-
let
10. Reparation af gæstehus
11. Opbevaringsrum

15.060,79 kr.

SVF-Skagenskolen
Formål: At hjælpe børn af fattige for-
ældre i Gambia til en uddannelse, via
hjælp til selvhjælp.

1. Færdiggørelse af sundhedsklinik i
Sambuyan Village
2. Opførelse af garage til ambulance
3. Pudsning, maling og dekoration af mur
omkring skolen + legeplads

54.339,03 kr.
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4. Trykning af brochurer og andet infor-
mationsmateriale
5. Renovering af vej til skolen

Sønderjyllands Dyreværnsforening
af 1995
Formål: At vække ansvars- og barm-
hjertighedsfølelse for dyr, særligt ved
at redde hjem- eller herreløse dyr fra
aflivning ved at optage dem i dyrein-
ternat. Yderligere arbejder foreningen
for dyrebeskyttelse, herunder for at
modvirke dyrplageri.

1. Renovering af toilet/badeværelse, nyt
afløb, toilet, etablering af brusekabine,
nyt dørhul m.v.
2. Renovering af køkken samt indkøb af
hårde hvidevarer
3. Etablering af nye PVC ledninger samt
ny faskine for afvanding af tagvand
4. 9 stk. nye vinduer inkl. karm mv., samt
montering
5. 2 stk. døre samt montering
6. Varmepumpe inkl. montering
7. Afstivning af tagkonstruktion - stabili-
sering af gavle
8. Murerarbejde, murværk, fuger og sok-
kel
9. Diverse tømrerarbejde samt sprøjtning
for borebiller

48.428,87 kr.

Tandsundhed uden Grænser
Formål: At fremme tandsundheden i
lavindkomstlande.

1. IT-udstyr, software og hjemmeside
2. Informationsmateriale
3. Projekt »Sund Mund« Rwanda
4. Undervisningsmateriale til projekterne
5. Dentalmissions behandlingsudstyr

68.380,70 kr.

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

1. Cambodia: Mad, medicin, test, vaccine,
tandlæge
2. Sri Lanka, Trincommalee: Mad, medi-
cin, test, vaccine, tandlæge
3. Sri Lanka, Trincomalee: Undervis-
ningsmaterialer
4. Sri Lanka, Seth Medura: Mad, medicin,
test, vaccine, tandlæge
5. Sri Lanka, Kandy: Mad, medicin, test,
vaccine, tandlæge
6. Sri Lanka, Kandy: Undervisningsmate-
rialer
7. Tanzania, Arusha: Mad, medicin, test,
vaccine, tandlæge
8. Tanzania, Arusha: Undervisningsmate-
rialer
9. Indien, Gujaret: Mad, medicin, test,
vaccine, tandlæge
10. Indien, Gujaret: Inventar
11. Tanzania sponsor: Mad, medicin, test,
vaccine, tandlæge

266.339,61 kr.
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12. Tanzania sponsor: Undervisningsma-
terialer
13. Thailand Raindrop: Mad, medicin,
test, vaccine, tandlæge
14. Thailand Raindrop: Fysioterapi red-
skaber
15. Indien Khetwadi: Mad, medicin, test,
vaccine, tandlæge
16. Indien Khetwadi: Undervisningsmate-
rialer
17. Indien Rural: Mad, medicin, test, vac-
cine, tandlæge
18. Indien Rural: Tæpper
19. Kenya Lewa: Mad, medicin, test, vac-
cine, tandlæge
20. Tanzania Mererani: Mad, medicin,
test, vaccine, tandlæge
21. Tanzania Mererani: Undervisnings-
materialer
22. Indien St. Josephs: Mad, medicin,
test, vaccine, tandlæge
23. Tanzania Massai: Mad, medicin, test,
vaccine, tandlæge
24. Tanzania Massai: Undervisningsmate-
rialer
25. Kenya Wema: Mad, medicin, test,
vaccine, tandlæge
26. Indien Asha Sadan: Mad, medicin,
test, vaccine, tandlæge
27. Haiti Port au Prince: Mad, medicin,
test, vaccine, tandlæge
28. Indien Tihar: Mad, medicin, test, vac-
cine, tandlæge, psykolog
29. Indien Vatssalya: Mad, medicin, test,
vaccine, tandlæge
30. Indien Welfare Home: Mad, medicin,
test, vaccine, tandlæge
31. Bhutan, Tarayana: mad, skoleudstyr,
tandlæge/læge
32. Sri Lanka, Nugegoda: informations-
materialer, aids tests og lægehjælp
33. Balwaadi, New Delhi, viderførelse af
projekt: mad, medicin, hjælpemidler

Theresienstadt Foreningen
Formål: At rådgive og bistå medlem-
merne, samt at mindes vor afdøde fra
Theresienstadt og medlemmer. Des-

1. Arrangementer (sociale)
2. Skovtur
3. Fejring af 70 året for hjemkomsten fra
Theresienstadt

6.531,13 kr.
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uden kan medvirke ved oplysende
virksomhed og afholde sammenkom-
ster.
Trianglen
Formål: At skabe bedre fysiske og
økonomiske rammer i nepalesiske og
ugandiske landsbyer, samt at styrke
demokratisering og skabe socialt lige-
værd. At udnytte internettets mulighe-
der for at fremme solidaritet og inter-
nationalt samarbejde imellem de tre
lande: Danmark - Nepal - Uganda. At
skabe en direkte, åben og ligeværdig
dialog, der fremmer ægte engagement
og global indsigt.

1. IT-udstyr, Uganda – TOCINET
2. Istandsættelse af lokaler, Uganda - TO-
CINET
3. Opgradering af kontorudstyr, samt tryk
af foldere
4. Latriner ved markedsplads, Uganda
5. Septiktank, Uganda
6. Indkøb af handicapudstyr og udstyr til
spiseklub for handicappede, Uganda
7. Etablering af fiskedam til ungegruppe,
Uganda
8. Støtte til gruppe af hiv-smittede kvin-
der, Uganda
9. IT-udstyr til nyopført IT-lab, Nepal
10. Majsmølle til ungegruppe, Uganda
11. Erfaringsudveksling omkring nye
landbrugsmetoder, Uganda
12. EL-ledning til pre-school, Uganda
13. Grøntsagsdyrkning til kvindegruppe,
Uganda
14. Okser til fælles pløjning, Uganda
15. Tablets til ung-til-ung-projekt, Ugan-
da
16. Vandtank/opsamling af regnvand ved
skole, Uganda
17. Praktikophold for 5 lokale unge,
Uganda
18. Etablering af sportsklub, Uganda (ud-
styr)
19. Reparation af højspændings el-lednin-
ger, Uganda
20. Indkøb af videoudstyr, Uganda
21. Materialer til hønsehus og indhegning
for geder, Uganda
22. Pumpehus til landsbybrønd, Uganda
23. Fælles værktøjskasse, Uganda

36.056,69 kr.

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

1. IT - iMac computer til grafisk arbejde
2. Akustisk-vægge
3. Telefonboks (lyddæmpende boks) 11.102,93 kr.

U-landsforeningen Svalerne 1. Oplysningsmateriale
2. Inventar/belysning til Genbrug & Fair
Trade Butik Svalerne

30.703,51 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
Formål: At gøre en indsats for at af-
hjælpe nød i verden på baggrund af
Abbé Piérre´s grundtanke.

3. IT & kontormaskine
4. Facade og belysning til Fair Trade Bu-
tik Holstebro
5. Inventar til hovedkontor

Ungdommens Røde Kors
Formål: At arbejde for og med sårbare
børn og unge, gennem både afhjælpen-
de og forebyggende aktiviteter.

1. Etablering af bruger- og frivilligfacili-
teter i København NV (anskaffelse af in-
ventar) 58.949,09 kr.

Vedvarende Energi
Formål: Er såvel lokalt, nationalt som
globalt at arbejde aktivt for en integre-
ret energi- og ressourcepolitik, der sig-
ter mod 100 % forsyning fra vedvaren-
de energi og udnyttelse af lokale res-
sourcer. Igennem foreningens arbejde
skal det tilstræbes, at det folkelige en-
gagement, indflydelse og initiativ til-
godeses, og at de demokratiske prin-
cipper overholdes. Foreningen er uaf-
hængig af kommercielle og partipoliti-
ske interesser.

1. Projekt Sol paneler til Moldova
2. Projekt Varmepumpe til Moldova

12.801,02 kr.

Vennekredsen for Zimlat Primary
School
Formål: At yde støtte til selve skolen.

1. IT-udstyr
2. Skolebøger 12.409,15 kr.

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

1. Reparationer, Kakundi skolen, Uganda
2. Reparationer, Mukono skolen, Uganda
3. Undervisningsmateriale, skoler i Ugan-
da
4. Latrin, Madera School, Uganda
5. Opførelse af mur, Khelaghar skolen,
Indien
6. Oplysnings- og informationsarbejde i
Danmark

65.089,27 kr.

Viva Danmark (Leve Børnene)
Formål: At yde hjælp til børn i nød i
hele verden.

1. Mandagsfællesskab
2. Fodboldskole i en uge for ca. 500 børn
i slummen i Honduras
3. Sommerlejr og udflugter for børne-
hjemsbørn i Nicaragua
4. Møblering af lokale til de frivillige
5. 2 bærbare pc’ere
6. Årssamling for frivillige
7. Informationsmateriale
8. Projekt: Uddeling af mad til gadebørn i
Honduras

14.629,74 kr.

Working School 1. Skole-/computerprojekt i Myanmar 13.715,38 kr.
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Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb
Formål: Yder bistand i form af oplæ-
ring og uddannelse af børn i den tredje
verden.
Østerbro Lille Museum
Formål: At støtte »Østerbro Lille Mu-
seum« i dets daglige arbejde og dag-
lige drift.

1. Computer
2. Skabe til arkiv 4.571,79 kr.

Østeuropæisk Børnehjælp
Formål: Frivillig og humanitær ind-
sats for trængende østeuropæiske børn.

1. Transportstøtte til Letland og Rumæni-
en, 4 transporter til hvert land
2. Intern transport
3. Trykning af informationsmateriale
4. Pakkematerialer

28.475,74 kr.

I alt 7.574.468,79 kr.

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

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

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

f. I henhold til LOV nr. 696 af 25/6 2010 forelægges sager om fordeling af udlodningsmidler af ved-
kommende fagminister direkte for Finansudvalget.

København, den 27. maj 2014

MARIANNE JELVED

/ Lene Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 04-06-2014
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