Aktiviteter for far & barn
Rammeaftale med tilskudsbetingelser til far-barn aktivitet

Forum for Mænds Sundhed (projekt Far for livet) og ______________ har indgået et samarbejde
om NAVN PÅ AKTIVITET fra XX.XX.2020 til den XX.XX.2020
Beskrivelse af samarbejdet
Der samarbejdes om at afprøve og udvikle far-barn aktiviteter. Aktiviteten skal være med til at
udvide rammerne for, hvordan fædre kan være sammen med deres børn. Aktiviteten skal
henvende sig til fædre og børn i alderen 3- 8 år.
Der er indgået aftale om følgende aktivitet
Kort beskrivelse af hvad aktiviteten indeholder

Tilskudsbetingelser
For at modtage økonomi til aktiviteten NAVN PÅ AKTIVITET, skal følgende opfyldes:
• At aktiviteten bliver afviklet som aftalt med Forum for Mænds Sundhed (projekt Far for livet)
• At der ved rekruttering af aktiviteten gøres opmærksom på samarbejdet med Far for livet +
Nordea-fonden, ved brug af logoer (logoerne er vedhæftet)
• At arrangørerne uploader aktiviteten på www.farforlivet.dk, så aktiviteten bliver synlig på
hjemmesiden til brug i rekruttering. Dette skal derfor udfyldes FØR aktiviteten afholdes.
• At arrangørerne uddeler link til indsamling af mobil-evaluering – både til deltagere og
instruktører. Hvis I skulle foretrække dette i et fysisk format, bedes I sætte X nedenfor.
• At arrangørerne udfylder en aktivitetsbeskrivelse til inspiration (se
vedhæftet).
Vi har desuden lavet en ”Far for livet malebog”, som I meget gerne må uddele
til deltagerne. Det kræver, at vi bliver oplyst om oplysningerne nedenfor, som I
bedes indsætte på linjen.
•
•
•
•

Adresse og att:____________________________________________
Antal ønskede malebøger:___________________________________
Hvornår eventen afholdes: __________________________________________________
Ønsker fysisk evalueringsform(e) (sæt X)________________________________________

Samarbejdsform
Der etableres et samarbejde, der bygger på erfaringsudveksling og vidensdeling igennem
projektperioden.
Samarbejdet indebærer
Forum for Mænds Sundhed vil i projektperioden bidrage til samarbejdet med:
• Faglig viden og ekspertise om fædre
• Viden om kommunikation og rekruttering af mænd
• Annoncering af aktiviteten på www.farforlivet.dk
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I fællesskab vil samarbejdet bestå i at:
• Være i dialog og sparring om formidling af aktiviteten
• Være i dialog om kommunikative udfordringer

Der er indgået aftale om følgende udbetaling á beløb ______________

Kort beskrivelse af hvad bevillingen indeholder

NB! Det er meget væsentligt for os, at I melder tilbage, så snart I ved, hvilken dato, I afholder jeres
aktivitet, så vi kan promovere den på vores platforme.
Senest 3 uger inden aktivitetens planlagte opstart skal foreningen give en tilbagemelding på,
hvordan rekrutteringen forløber, og hvor mange, der på daværende tidspunkt har tilmeldt sig
holdet. Hvis det viser sig – 1 uge før opstart - at der er for få tilmeldte deltagere for, at holdet kan
gennemføres, betaler Far for livet 50 % af det aftalte beløb til foreningen.
Udbetaling:
Der skal sendes en samlet faktura. Vi modtager kun E-faktura! Anvender I ikke normalt e-faktura,
kan der oprettes en E-faktura på www.virk.dk
E-fakturaen skal indeholde:
Att: Mie Møller Nielsen
Afsnit 4031, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Rigshospitalet
EAN-nummer: 5798001023146
Kontostreng nummer: F-22171-21 (skal påføres for at kunne spore regningen)
Udbetalingen sker efter modtagelse af fakturaen, vi gør opmærksom på at der vi har en
behandlingstid på 30 dage, fra den er registreret i systemet.

Kontaktperson for Forum for Mænds Sundhed:

Kontaktperson for _____________________

Navn: Mie Møller Nielsen

Navn:

Stilling: Sekretariatschef

Stilling:

Telefon: 20301589

Telefon:

Mail: mie.moeller.nielsen.02@regionh.dk

Mail:

_________________________________
Dato og underskrift

______________________________
Dato og underskrift

I bedes underskrive og returnere denne form til anne.nistrup.hansen@regionh.dk
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