UNGEPULJEN

Hvad?
Du/I har mulighed for at søge økonomisk støtte til en aktivitet, et arrangement el. lign.
Cecilie (afdelingsleder af Ungehuset- Vesterbro Ungdomsgård) vil kunne hjælpe med planlægning
og udførsel.
Hvem kan søge?
Unge i alderen 10-18 år. Både medlemmer og ikke-medlemmer af Ungehuset -Vesterbro
Ungdomsgård har mulighed for at søge om støtte. Dog skal det, der søges penge til have en
sammenhæng med Ungehuset -Vesterbro Ungdomsgård.

50.000 kr.
Dette støtter vi:
- arrangementer, temadage, foredrag, koncerter el. lign. for unge i alderen 10-18 år
- ting/materialer der kan være i Ungehuset -Vesterbro Ungdomsgård
Dette støtter vi IKKE:
- private arrangementer (f.eks. fødselsdage)
- arrangementer med alkohol
- arrangementer der ikke har sammenhæng med Ungehuset - Vesterbro Ungdomsgård
- arrangementer der allerede er afholdt

Der er ingen ansøgningsfrist, så ansøgningerne kan løbende sendes.
Kontakt cecilie@vesterbro-ungdomsgaard.dk for nærmere info om, hvordan der ansøges.
(Ansøgningsblanket på de næste sider)

Ansøgningsskema til Ungepuljen

Sendes udfyldt til cecilie@vesterbro-ungdomsgaard.dk
Kontaktoplysninger
Ansøgernes fulde navne:

Ansøgernes mobilnumre:

Ansøgernes e-mails:

Ansøgning
Hvad søger I penge til?
F.eks. foredragsholder, røgmaskine el.lign. Hvis der søges om flere ting, skal I skrive 1., 2., 3.
prioritet ud for tingene, så vi ved, hvad I mest har brug for.

Hvor mange penge søger I om?
Skriv gerne beløbet inkl. moms. Hvis I søger om flere ting, skal I skrive pris ud for hver ting.

Hvornår skal pengene bruges?
Skriv dato for aktiviteten/arrangementet.

I hvilken sammenhæng skal det I søger penge til bruges?
Beskriv kort arrangementet eller det I gerne vil lave med det, I søger penge til.

Hvordan har det I søger penge til betydning for Ungehuset/Vesterbro Ungdomsgård, og hvorfor
skal Ungehuset/Vesterbro Ungdomsgård støtte netop jer?

Hvem får glæde af det, I søger penge til?

Kunne I tænke jer hjælp til at planlægge og/eller afholde jeres arrangement?

Har I søgt penge hos Ungehuset/Vesterbro Ungdomsgårds Ungepulje før? Hvis ja, til hvad?

Evt. andet

Hvis I modtager penge af Ungehuset - Vesterbro Ungdomsgårds Ungepulje:
- holder vi et kort møde og aftaler nærmere om, hvordan I får pengene og andet praktisk
- skal Ungehuset - Vesterbro Ungdomsgård senest en uge efter arrangementet have billeder
fra arrangementet og en kort evaluering.

