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6187 DFUNK - Dansk Flygtningehjælp 
Ungdom 

Iværksæt din Drøm 97.000,00 87.000,00 DFUNK udfører et godt stykke arbejde med at få unge flygtninge integreret i civilsamfundet. Projektet 
der søges midler til, har fokus på empowerment af de unge flygtninge, gennem at støtte deres idéer og 
fremhæve de kompetencer de har. Det er en spændende vej at gå i arbejdet med at få de unge 
flygtninge integreret i civilsamfundet.
Integrationsnetværket skal gøre opmærksom på, at puljen ikke støtter daglig drift. Det er derfor vigtigt I 
er opmærksomme på at søge midler andre steder også, da gentagne ansøgninger til denne pulje vil 
fremstå som ansøgninger til den daglige drift. 
Tilskuddet må ikke anvendes til udgiftsposterne 'Frivilligforplejning' samt 'Transport og mødeudgifter 
ansatte'.

6202 Lydenskab Det fælles tredje 60.000,00 0,00 Afslag

6205 Maria Arianfar Nowroz festival 60.000,00 40.000,00 Arrangementet var en stor succes sidst det blev afholdt. Der er stadig tale om en opstartsfase for en 
tilbagevendende begivenhed, og derfor tildeles der endnu en gang midler fra puljen. 
For at sikre arrangementet en forankring fremover anbefales det, at der udarbejdes en langsigtet plan 
for udvikling og afholdelse af arrangementet. Derudover skal der udarbejdes en holdbar fremtidig 
finansieringsplan, så arrangementet ikke står og falder med bevilling fra denne pulje. Således skal der 
arbejdes på at finde finansiering fx gennem sponsorer, samarbejdspartnere, betaling for entré og /eller 
maden.

6264 Gellerup Filmværksted Kvinder Fortæller 64.600,00 0,00 Afslag

6288 Foreningen Cirkus Tværs POPCORN II 53.000,00 50.000,00 Cirkus Tværs har har fået udviklet et godt koncept til at nå flygtningebørn, og som med gode resultater 
er blevet testet i modtageklasser. Der bevilges midler til en fortsættelse af indsatsen.
I forhold til forankring af indsatsen opfordres I til at tage kontakt til Kulturforvaltningen, som er 
projektholder på projektet 'Kulturintroforløb til flygtningebørn og -unge.' 
Tilskuddet må ikke anvendes til udgiftsposten 'Forplejning ved show'.

I alt søgt og bevilget 334.600,00 177.000,00

Beslutningsreferat fra Pulje til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet,  3. ansøgningsrunde 2017


