Projekttitel – fra ansøgningen
Barseslformiddage i Kvarterhuset
Dato for projektets afholdelse? Januar til juni 2019.
Ansøgt beløb:5000 kr

Bevilget beløb:5000 kr.

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Barseslformiddage har haft aktiviteter 2 fredage i foråret 2019. 8 har været med foredrag og oplæg. De
resterende har været ’åben legestue’.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Barseslformiddage er meget velbesøgte og vi er med til at udfylde behovet for et mødested, hvor folk i
samme livssituation kan mødes i et trygt og uforpligtende miljø.
Besøgstal/antal deltagere:
Samlet for hele perioden har der været ca. 600 deltagere.
Samarbejdspartnere:
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Vi får meget positive tilbagemeldinger.
Vi har fået støtte fra Nordea fonden til at indkøbe legeredskaber og udstyr til legestuen.
Hvis noget bør ændres, skulle det være at vi fik laver nemmere adgang til legestuen og til at parkere sin
barnevogn.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi overvejer at udvide aktiviteten til andre målgrupper (fædre på barsel, større børn)
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Det er omtalt og med logo i trykt materiale samt på Facebook og www.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej, det har vi desværre ikke fået gjort.
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

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.

