
 

 

 
 
Initiativpuljen  
Bestyrelsen har i 2013 prioriteret midler til en pulje på 60.000,-, som børn, unge og (også 
nye) frivillige i Red Barnet Ungdom kan søge. Det er bestyrelsens forretningsudvalg (FU), 
der har ansvar for Initiativpuljen. 
 
Puljens formål 
Puljens formål er at give Red Barnet Ungdom som forening mulighed for at gribe og bakke 
op om f.eks. nye idéer og initiativer eller udvidelse af eksisterende, der er i tråd med 
RBU’s strategi for 2012-2015. 
 
Puljen skal give mulighed for at opstarte nye eller udvide eksisterende aktiviteter, der i 
særlig grad lever op til pointer fra strategien 2012-2015 omkring Red Barnet Ungdoms 
formål, anerkendende tilgang og inddragende metode, målgruppe osv. Puljen kan dermed 
skabe rum for udvikling af initiativer/aktiviteter, der i særlig grad inddrager børn og unge. 
 
Retningslinjer for initiativpuljen: 
Da initiativpuljen er ny, er FU i første omgang åbne over for, hvad der kan søges penge til. 
Puljen kan dog ikke dække udgifter til ordinær drift i eksisterende projekter, f.eks. 
afholdelse af julefrokost for frivillige, buskort til lektiehjælpere eller lignende. Puljen vil 
kunne dække forplejning og transport i ekstraordinære tilfælde, f.eks. ved afholdelse af 
områders uddannelsesdage. 
 
Vi ønsker at puljen bidrager primært til opstart eller videreførelse af aktiviteter, der gavner 
en gruppe af børn og unge direkte, har børns rettigheder i praksis som fokus, og afvikles 
af en gruppe af frivillige.  
 
Der kan maksimalt søges 10.000,- pr. initiativ, idé osv. 
 
Ansøgere skal redegøre for muligheder for egenfinansiering af dele af den ansøgte aktivitet, 
f.eks. til videreførelse efter endt pilotprojekt.  
 
Puljen skal ansøges forud for afholdelse af initiativet, opstart af projekt eller lignende og der 
skal efterfølgende indsendes regnskab over de afholdte udgifter til FU. 
 
OBS: Vær opmærksom på HR’s Uddannelsespulje, der tilbyder økonomisk støtte til 
kompetenceudvikling til grupper af frivillige, og som prioriterer udgifter til oplægsholdere 
højt. 
 
 

Søgninger af Initiativpuljen sker ved at udfylde skemaet herunder og sende det til FU 
på 

Ansøgningsprocedure/-skema: 

fu@redbarnetungdom.dk FU behandler ansøgningerne løbende på sine møder, som 
afholdes ca. hver 3. uge. 
 

http://www.redbarnetungdom.dk/Red_Barnet_Ungdom/Hvem_er_vi-1.aspx#.URuVNfKW1K8�
mailto:fu@redbarnetungdom.dk�


 

ANSØGNINGSSKEMA 
 
Oplysninger om initiativets kontaktperson: 
Navn:  _______________________________________________ 
Mail:  _______________________________________________ 
Tlf: _____________ 
Evt. funktion i Red Barnet Ungdom:_________________________________ 
 
Oplysninger om initiativet/idéen: 
Udvalget eller lokalforeningen som initiativet (evt.) vil høre under: 
____________________________ 
Titel: ______________________________________ 
 
Formål:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Beløb, der ansøges om (max 10.000,-): _____________,- 
 
En kort beskrivelse af det der søges til:  
Herunder f.eks. indhold af initiativ/projektet, rettigheden initiativet omhandler, målgruppen, 
frivilliggruppen, boligområdet, samarbejdspartnere, tidsplan og lignende 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Hvorfor er initiativet relevant for Red Barnet Ungdom? 
Relateret til strategien 2012-2015 og lignende 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
Motivation for at igangsætte initiativet: 
F.eks. hvilken rettighed der er i fokus og/eller hvilken forskel for børn og unge initiativet 
søger at opnå 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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