
Scleroseforeningen, Lokalafd. Silkeborg
Opgradering af hjemmeside samt udsendelse 
af aktivitetsblade

ADHD-forenigen, Odense
Etablering af Camp 2016- en teltlejr for unge 
voksne med ADHD

www.sindnet.dk, Tranbjerg
www.sindnet.dk, de er et 100% brugerstyret 
online netværk for psykisk sårbare, vil fore-
bygge og afhjælpe social isolation og ensom-
hed for ca. 5000 brugere over hele landet på 
tværs af diagnoser

PFN – Palliativt Frivilligt Netværk, Odense
Støtte til projektformålet: at tilbyde en 
helhedsorienteret og kombineret faglig og 
frivillig indsats for uhelbredeligt syge i eget 
hjem. Den kombinerede indsats har til formål 
at støtte såvel den syge som dennes eventuel-
le pårørende i ønsket om få støtte og hjælp til 
at kunne blive i eget hjem – trods uhelbrede-
lig sygdom

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening
Støtte til afholdelse af konference for de 
nordisk Spielmeyer-Vogt foreninger med 
deltagelse af forældre og fagpersoner

Horton Hovedpineforening
Støtte til projektet ”Bryd koden til Horton 
Hovedpine”. En konference med formålet at 
udvikle en realistisk forskningsplan

Stofskifteforeningen
(Thyreoidea Landsforeningen)
Støtte til udgivelse af pjece til forældre til 
børn med stofskiftesygdomme

Jysk børneforsorg/Fredehjem, Aarhus
Støtte til gadebørnsprojekt, der blev etab-
leret i forbindelse med foreningens 100 års 
jubilæum

”Broen Tønder”, lokalafd. af projekt
”Broen Danmark”
Støtte til det fortsatte arbejde med at yde 
hjælp til socialt udsatte børn og unge

Ventilen Roskilde
Aktiviteter for mødestedets ensomme, stille 
og socialt isolerede unge i alderen 15 – 25 år

Foreningen Sponsorpas Fredericia
Indkøb af sponsorpas til socialt udsatte børn, 
der gør det muligt for dem at dyrke deres 
fritidsinteresser. Sker i samarbejde med 
Fredericia Kommunes Projekt Fritidspas

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Støtte til udstillingen 
”Robert Mapplethorpe – On The Edge”

Tycho Brahe Planetarium
Hjælp til de tværkulturelle arrangementer 
”Astronomiske Fredage”

Risskov Roklub
Støtte til Single Coastal

Benløse IF Fodbold 
Støtte til integrationsprojekt for flygtninge, 
der skal gøre børnene i stand til at indgå i en 
almindelig fodboldklub

Projektgruppen Skulds Brønd, Skjoldelev
Restaurering af den ældgamle ”Skulds Brønd”

Ærø Folkelige Musikforening
Afholdelse af harmonikafestival i Marstal på 
Ærø

Foreningen Det Turkise Telt
Støtte til projektet Nordens største udendørs 
festival, der skal afholdes i Aarhus i 2017, 
hvor byen er Europæisk Kulturhovedstad

Det Sønderjyske Sangcenter
Støtte til afvikling af dansk-tysk børnekordag 
for børn fra danske og tyske skoler fra begge 
sider af grænsen mødes

GuidOpera
Tilskud til afholdelse af GuidOperaens som-
merfestival 2016, hvor der bl.a. på Ærø og 
Endelave opføres en nyopsætning af Rigoletto

Kvisten Aarhus
Støtte til Kvistens fortsatte arbejde med at 
hjælpe kvinder, mænd og unge, der har været 
udsat for seksuelt misbrug

Frelsens Hær
Hjælp til hærens sociale og humanitære 
arbejde i Danmark, herunder julehjælp

Café Parasollen, Viby
Årsabonnement på Jyllands-Posten

Det Udenrigspolitiske Selskab
Udstyr til at steame indholdet af DUS’ møder 
og konvertere til internettet

Freedom House
Rapporter og analyser om ytringsfrihed

Per Herholdt Jensen, Nautilus Forlag
Støtte til udgivelse af bog om flåden ved det 
tidligere Dansk Vestindien

Bogforlaget Frydenlund
Udgivelse af bog om den polsk/danske maler-
inde Elisabeth Jerichau Baumann af forfatte-
ren Jerzy Miskowiak

Karen Blixen Museet
Særudstillingen ”Drømmen og skærsommer” 
– om Shakespeares indflydelse på Karen Blixen

Herning Museum of Contemporary Art
Tilskud til udstillingen ”Andy Waarhol – 
Manden bag Myten”, som vises på HEART fra 
3. sept. 2016 til 8. januar 2017

Guitaristen Peter Howard Jensen
Indspilning af Bach-koncerter sammen med 
bl.a. Berliner Filharmonikernes baroksolister

Jyllands-Posten v/Jørn Mikkelsen 
Temadag og undervisningsmateriale til 
flygtninge om dansk presse, mediejura og 
debatkultur i samarbejde med De Danske 
Sprogcentre

Kulturmødet Mors 
Tilskud til kulturmødet, der arrangeres i sam-
arbejde mellem Morsø Kommune og Region 
Nordjylland

Forum 2000 Foundation 
Konference 2016

European Press Prize 
The Award for Journlism in Europe
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