Den Sociale pulje - §18-midler
Lovgrundlag

Servicelovens § 18:
Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale
organisationer og foreninger.
Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af
frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3: Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte
kommunalbestyrelse.
Stk. 4: Social- og indenrigsministeren fastsætter retningslinjer for
kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale
udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den
centrale opfølgning.

Formål med støtten

Formålet med Den Sociale Pulje er at understøtte frivillige sociale
indsatser, der skaber trivsel og sundere rammer for socialt udsatte
grupper med særligt behov for hjælp og støtte.

Målgruppe for indsats

Socialt vanskeligt stillede borgere inden for alle aldersgrupper, der har
et særligt behov for hjælp og støtte.

Hvem kan modtage
støtte

Der kan ydes støtte til frivillige sociale foreninger, organisationer eller
netværksgrupper, hvis aktiviteter opfylder formålsbeskrivelsen.

Hvad kan der søges
om støtte til

Drift af nye og eksisterende aktiviteter, herunder:
Hus-/lokaleleje: Der kan søges om midler til at dække udgifter til husog lokaleleje. For at nedbringe udgifterne til husleje bør alle foreninger
undersøge muligheden for at afholde aktiviteter i kommunale lokaler.
Kørsel: Der kan ansøges om midler til kørselsgodtgørelse ifm.
transport af borgere, der ikke selv kan transportere sig hen til en
aktivitet. Der kan også søges om midler til kørselsgodtgørelse til
frivillige, der besøger borgere, som ikke kan deltage i aktiviteter uden
for deres eget hjem.
Kompetenceudvikling: Hvis kompetenceudvikling er en forudsætning
for frivilligfunktionen, kan der ansøges om midler til dette.
Annoncering: Der kan ansøges om midler til annoncering i f.eks.
lokalpressen og på internettet.
Forsikring af frivillige: Afventer afklaring i Kommunalbestyrelsen. Se i
øvrigt kapitel 7 om forsikring af frivillige.
Anskaffelse af inventar/materiale: Der kan ansøges om midler til dette
i begrænset omfang. Ved større anskaffelser anbefales det at ansøge
private fonde. Hjælp til dette kan fås ved Frivilligcentret eller
frivilligkonsulenten.

Arrangementer: Der kan ansøges om midler til arrangementer, men
der forventes en vis grad af egenbetaling.
Frivilligpleje: Der kan ikke ansøges om midler til frivilligpleje.
Midlerne tilstræbes fordelt efter følgende fordelingsnøgle:
18 % til Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn
23 % til børneområdet
23 % til voksenområdet
23 % til ældreområdet
10 % til Samskabelsespuljen
3 % til forsikring af frivillige og årligt arrangement for frivillige
Sagsbehandling

Den Sociale Pulje for 2018 kan kun ansøges d. 15/3-2018, hvor ALLE
årets puljemidler fordeles.
Den Sociale Pulje for 2019 kan ansøges d. 1/10-2018, hvor ¾ af
midlerne fordeles og d. 1/4-2019, hvor den resterende ¼ af puljen
fordeles. Samme årshjul gør sig gældende de efterfølgende år.
Evt. resterende puljemidler overføres til det efterfølgende år.
Ansøgningen sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.
Ansøgningerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive behandlet
administrativt. Herefter indstilles fordelingen til Sundheds- og
Omsorgsudvalget, der drøfter og indstiller til godkendelse i
Kommunalbestyrelsen.
Umiddelbart herefter vil alle ansøgere få svar på deres ansøgning.
Frivilligkonsulenten står til rådighed ift. vejledning omkring ansøgning
af Den sociale pulje.
Fordelingsudvalget består af:
- Leder af Det Mobile Sundhedscenter, Frivilligkonsulent samt en
sekretær

Klagemulighed

Er der ikke tilfredshed med den afgørelse, der er truffet om tilskud
efter Servicelovens § 18, har du mulighed for at klage. Du skal sende
din klage til Fagcenter for Sundhed og Omsorg, som hvis afgørelsen
fastholdes, vil videresende den til endelig afgørelse Sundheds- og
Omsorgsudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.

Støttens omfang

Faaborg-Midtfyn Kommune har årligt afsat ca. 1,7 mio. kr. til Den
sociale pulje. Der kan søges for ét år af gangen. Der kan genansøges
år for år.

Kvalitetsmål og
opfølgning

Der følges op med en årlig status i dialog med følgegruppen samt en
orientering til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

