Samskabelsespuljen – under §18-midlerne
Lovgrundlag

Se Den Sociale Pulje

Formål med støtten

Formålet med Samskabelsespuljen er at støtte nye frivillige sociale
indsatser, der i sit arbejde inddrager bredt med henblik på at skabe
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 frivillig sociale foreninger, organisationer eller
netværksgrupper, hvis aktiviteter opfylder formålsbeskrivelsen.

Hvad kan der søges
om støtte til

Nye samskabende indsatser med deltagelse af minimum to
foreninger, heraf mindst én frivillig social forening, netværk eller
lignende. Kommunen skal desuden indgå som aktør i indsatsen,
udover som finansierende part. Det kan f.eks. være i forbindelse med
idéudvikling, som samarbejdspartner eller på anden vis.
Det er et krav, at indsatserne understøtter mindst ét indsatsområderne
i ”Strategi for samarbejdet med frivillige sociale foreninger i FaaborgMidtfyn Kommune”.

Sagsbehandling

Der kan løbende søges om støtte fra Samskabelsespuljen. Dette
gøres ved at rette henvendelse direkte til Frivilligkonsulenten.
Ansøgere opfordres til at kontakte den kommunale frivilligkonsulent
allerede i idéfasen med henblik på at inddrage denne i udviklingen af
indsatsen. Dette er dog ikke et krav for bevilling.
De færdige ansøgninger vil blive behandlet af Leder af Det Mobile
Sundhedscenter samt Frivilligkonsulent inden for 2 uger.

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. 190.000 kr. til
Samskabelsespuljen. Der kan søges for op til tre år ad gangen.
Ønskes der derefter fortsat støtte til indsatsen, kan man ansøge Den
Sociale Pulje eller øvrige puljer og fonde uden for Faaborg-Midtfyn
Kommune.

Kvalitetsmål og
opfølgning

Ansøgere, der bevilges støtte, skal efter aftale med
Frivilligkonsulenten kort redegøre for, hvordan midlerne er anvendt og
om bevillingen har haft den ønskede effekt.
Der følges op med en status i dialog med følgegruppen samt en
orientering til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

