VI OPMUNTRER OG
STØTTER AKTIVE ÆLDRE,
DER YDER EN
FRIVILLIG INDSATS
Vejledning til ansøgning

Et af VELUX FONDENs vigtigste formål er “at tilskynde
og opmuntre ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats”

HVEM KAN SØGE?
• Aktive ældre over 60 år, der ikke
længere er erhvervsaktive
• Enkeltpersoner eller grupper af ældre,
der udfører samfundsnyttige aktiviteter.

• Projekter, hvor ’ældre hjælper ældre’,
dvs. hvor ressourcestærke ældre indbyder
andre ældre til forskellige fælles aktiviteter
• Projekter, hvor ’ældre hjælper andre’, kan
også støttes.

HVAD KAN DER SØGES OM?

VI STØTTER MEGET, MEN IKKE ALT

• Aktiviteter, der kan opmuntre ældre til at

Det er ikke muligt at søge til:

gøre en særlig aktiv og samfundsnyttig

• Løn og honorar til den/de aktive ældre

indsats, dvs. den ekstra indsats, nogle

• Drift – årlige løbende udgifter, forplejning

ældre yder som frivillig instruktør,

• Videreførelse af tidligere erhvervsmæssig

bestyrelsesmedlem el.lign., der muliggør
andres aktivitet og samvær

karriere
• Allerede afholdte udgifter og udgifter, foreningen med rimelighed selv kan afholde.

Har du
spørgsmål, så
kontakt os

Vibeke Lybecker
vly@veluxfoundations.dk
2380 6980
Frank Ulmer Jørgensen
fuj@veluxfoundations.dk
2941 8135

I 2015 uddelte VELUX FONDEN

• Møbler og materiel til foreninger,

over 400 bevillinger til ældres

hvor ældre frivilligt driver samlings-

aktiviteter – de modtog

og aktivitetssteder

tilsammen knap 15 mio. kr.
Et par eksempler:

• Kostumer, koncerter mv., hvor
ældre er den drivende kraft i
planlægning af arrangementerne

• Motionsredskaber (fx gymnastikmåtter, krolf-/bowlsbaner

• Materialer til ældre, der har

og cykler), hvor ældre har været

opført eller restaureret bygninger,

frivillige instruktører eller på anden

mindesmærker, modeller o.l.

måde organiseret muligheden for
træning og samvær for andre
• Værktøj, glasovne og udsugningsanlæg til seniorklubber, hvor ældre
organiserer aktiviteterne
• IT-udstyr til understøttelse af
ældres indsats i lokalhistoriske
foreninger og digitale
værksteder

DIN ANSØGNING SKAL INDEHOLDE:

• En beskrivelse og et konkret og

• Oplysning om, hvilken organisation

specificeret budget for det, du/I

og hvilket CVR-nummer en evt.

søger til

bevilling kan udbetales til, og om
organisationen er momsregistreret

• En oversigt med navne og alder
på de pensionerede ældre, der gør

• Om du/I tidligere har modtaget en

en særlig, aktiv indsats, og en

bevilling fra VELUX FONDEN, og om

beskrivelse af de aktiviteter, du/I

du/I har søgt og evt. modtaget støtte

søger til

fra andre fonde

• Foreningens vedtægter og seneste

• Send din ansøgning via
www.veluxfoundations.dk.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, hvis prioriterede områder er
aktive ældre, øjen- og aldringsforskning. Desuden støtter fonden videnskabelige,
kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme et videnbaseret, oplyst,
rummeligt, inkluderende og bæredygtigt samfund.
VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civ.ing. Villum Kann Rasmussen, der
udviklede det moderne ovenlysvindue VELUX® og etablerede VKR firmagruppen.
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