SAMVIRKETS
NYHEDSBREV NR. 21
JUNI 2014
NY NETVÆRKSKOORDINATOR ANSAT I SAMVIRKET.

Ny ordning til
Samvirkets pulje
Samvirkets pulje er
åben igen, og
foreninger i Gellerup &
Toveshøj, som har
mindst 51 % af deres
medlemmer boende i
området, kan søge
støtte for perioden fra
den 1. januar til og med
den 30. juni 2014.
Ansøgningsfristen er
den 8. august 2014

Samvirket har sagt farvel til Ulla Jørgensen, som ønskede at søge en anden
stilling og velkommen til Wissal El-Arid, der er blevet ansat som
netværkskoordinator i Samvirket. Wissal har tidligere været ansat i Aarhus
Kommune og har været tilknyttet folkeoplysningssaktionen, hvor hun har
arbejdet med et bredt udsnit opgaver indenfor folkeoplysningsområdet, blandt
andet støtte til frivillige foreninger. Desuden er hun en af ildsjælene i området
og har fået Samvirketspris for 2012.

NY ORDNING TIL SAMVIRKETS PULJE!
Onsdag den 21. maj blev der afholdt et sparringsmøde med foreningerne om
fordelingen af samvirkets pulje. Til mødet var der en rigtig god diskussion om,
hvordan puljen fordeles ud fra det nye formål. Det endte med en ny ordning,
hvor retningslinjer og forudsætningerne for tilskud er kvalificeret i forhold til
den gamle ordning.

Forudsætninger for tilskuddet er:
1. At foreningen skal have et CVR-nr. for at få udbetalt
sit tilskud.
2. At foreningen skal aflevere et tilskudsregnskab til
netværkskoordinator i samvirket senest den 1. februar året
efter.
3. At foreningen skal aflevere mindst en artikel til
Gellerup.nu. om året.
Formålet:

• Et	
  større	
  fokus	
  på	
  udviklingen	
  af	
  foreningerne	
  og	
  den	
  frivillige	
  indsats	
  
i	
  Gellerupparken	
  og	
  Toveshøj.	
  	
  
• At	
  viden	
  og	
  erfaringer	
  i	
  den	
  enkelte	
  forening	
  e0erfølgende	
  forankres	
  i	
  
praksis.	
  	
  
Billede fra sparringsmøde med foreningerne

• At	
  styrke	
  mangfoldighed	
  blandt	
  foreningsmedlemmer	
  og	
  bredden	
  af	
  
ak#viteter.	
  
	
  	
  
Sådan	
  søger	
  I	
  
Ansøgningsskema samt budget skal udfyldes, printes ud, underskrives
og indsendes via mail: wiel@bbbo.dk eller afleveres personligt i Det

boligsociale Sekretariat.
Foreningen	
  skal	
  også	
  indsende	
  foreningsvedtægter	
  og	
  referat	
  fra	
  
generalforsamling	
  ved	
  første	
  ansøgning	
  samt	
  en	
  medlemsliste.	
  	
  
I	
  samvirkets	
  hjemmeside	
  kan	
  du	
  ﬁnde	
  retningslinjer	
  4l	
  den	
  nye	
  ordning.	
  

SAMVIRKETSMØDER

Jens fra lokalpolitiet fortæller om tryghedsbarometer

Kontakt os
Pia Katballe Sørensen
Samvirkekoordinator
(Borgmesterens Afdeling, Aarhus
Kommune)
Mail: pks@aarhus.dk,
Tlf.: 23 32 81 38
Wissal El-Arid
Samvirkekoordinator og
netværkskoordinator i Det
boligsociale Sekretariat (Brabrand
Boligforening)
Mail: wiel@bbbo.dk
Tlf.: 23 25 41 22

Billede fra kvartalsmødet d. 27. maj

På Samvirkets årsmøde havde vi en rigtig god dialog om de temaer, som vi
gerne vil have, at Samvirkets møder drejer sig om. Det endte med tre
overordnede temaer.
1- Retssamfund
2- Styrke/ støtte civilsamfund
3- Branding & image for Gellerup og Toveshøj.
Branding og image for Gellerup & Toveshøj var temaet for kvartalsmødet den
27. maj. Næste kvartalsmøde er den 30. september og temaet ”Styrk/ støtte
civilsamfund.
Referaterne fra Samvirkets møder kan findes i Samvirkets hjemmeside/
www.samvirket.dk under ”Referater – arkiv”

SAMVIRKETS INTRODAG
I Samvirket mødes vi først efter sommerferie til september introdag. De to
Introduktionsdage, som Samvirket tilbyder to gang om året, holdes altid den
anden tirsdag i marts og i september. Introdagene skal give medarbejderne og
frivillige i Gellerup og Toveshøj kendskab til området. Så sæt kryds i din
kalender tirsdag den 9. september 2014.
I linket herunder kan du læse mere om introdagene.
http://www.samvirket.dk/samvirkets-intro-dagen-til-gellerup

Samvirket ønsker alle en rigtig god sommerferie og en rigtig god Ramadan og
Ramadan-fest til dem, der holder Ramadan. Vi glæder os til at se jer til
introdagen den 9. september.

