Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Cykler til sårbare kvinder på LivaShelter krisecenter på Amager, Lergravsvej, som muliggør bedre kontakt og brug
af lokalmiljøet og styrker vores samarbejde med partnere i lokalmiljøet.

Dato for projektets afholdelse?
Juni 2019
Ansøgt beløb:

Bevilget beløb:

6900

6900

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
LivaShelter har købt og anskaffet følgende til projektet som ligeledes følger projektbeskrivelsen om at
fremskaffe 4 voksencykler, 2 børnecykler, 1 barnesæde, 6 hjelme, låse og lygter.
-

4000 kr. damecykler (4 stk. fra Kofoeds skole)
800 kr. børnecykler (2 stk. fra Kofoeds skole)

-

Cykelstol 1 stk.: 300
https://shopping.coop.dk/vare/polisport-cykelstol-sort-bilby-plads-til-barnets-cykelhjelm/5750004555123

-

Cykelhjelm – barn dreng 1 stk.: 119
https://shopping.coop.dk/vare/rawlink-cykelhjelm-til-boern-blaa-str-46-52-cm-integreret-ledbaglygte/5709386446291

-

Cykelhjelm – barn pige 1 stk.: 119
https://shopping.coop.dk/vare/rawlink-cykelhjelm-til-boern-lyseroed-str-46-52-cm-integreret-ledbaglygte/5709386447618

-

Cykelhjelm – Voksen 4 stk.: 796
https://shopping.coop.dk/vare/rawlink-cykelhjelm-til-boern-og-voksne-sort-str-54-58-cm-integreret-ledbaglygte/5709386447472

-

Wire (5 meter) + lås (inkl. Fragt): 217 kr.
https://www.cykelgear.dk/reservedele/cykellas/abus-haengelas-hvid-lille
https://www.cykelgear.dk/reservedele/cykellas/m-wave-kabel-10-mm-x-500-cm

-

Cykellygter – 6 stk – ringklokker 6 stk.: 500 kr.
https://www.foetex.dk/fritid-skoenhed/cykler/cykeludstyr/cykellygter/puch-new-yorkcykellygtesaet/p/100239222
https://shopping.coop.dk/vare/rawlink-ringeklokke-soelv-60-mm/5709386447632
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Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Formålet med projektet var at krisecentret LivaShelter fik mulighed for at låne cykler til beboere.
Cyklerne skulle gerne investeres lokalt og dermed forespurgte LivaShelter om et samarbejde med den
sociale virksomhed Kofoeds skole, som også er lokal placeret på Amager. Dette lykkedes.
Besøgstal/antal deltagere:
Ca. 20 kvinder og 8 børn har mulighed for at låne cyklerne.
Samarbejdspartnere:
Kofoeds skole har efter drøftelse indgået officielt samarbejdspartnerskab med LivaShelter. Vi forventer
at udvikle videre på dette samarbejde.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Vi er meget stolte over at kunne låne cykler ud til kvinder samt børn i forskellige aldre. Det vurderes
ikke at der er grundlag for forbedringer.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Et etableret samarbejde med Kofoeds skole som LivaShelter gerne vil styrke og arbejde videre på.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Beboermøde + Amager Øst lokaludvalg takkes i LivaShelters årsrapport (offentlig tilgængelig) med logo.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer)
for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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