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midler efter Servicelovens § 18
Formål med puljen for frivilligt socialt
arbejde :
Der kan søges om tilskud til drift af foreninger,
projekter, klubber og lignende, hvor den frivillige sociale indsats er kernen i aktiviteterne. Der
kan også søges om midler til enkeltsående aktiviteter og projekter, hvor den frivillige indsats
er et afgørende element.
Drift defineres som kørsel, kontorhold, PR og
andre administrative udgifter i forbindelse
med foreningens virke.
Der kan også søges om midler til sociale arrangementer for frivillige og brugere, foredrag, tilskud til kurser m.m..
Ansøgningsprocedure:
Der kan ansøges en gang årligt i første kvartal.
Den præcise dato fremgår af kommunens
hjemmeside. Ansøgning skal ske på det dertil
udarbejdede ansøgningsskema og indsendes
digitalt eller med post til Vesthimmerlands
Kommune. Tildelte midler udbetales i løbet af
andet kvartal.
Målgruppen:
 Børn, unge og familier med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer
 Ældre med ensomhedsproblemer
 Personer i krise

2

 Kronisk syge, handicappede, sindslidende og
deres pårørende
 Flygtninge og indvandre som har integrationsproblemer
 Foreninger der udøver et socialt almennyttigt
virke
 Pårørende til ovennævnte grupper
Hvem kan søge støtte:
Foreninger, organisationer, grupper og lignende,
der på frivillig basis arbejder inden for det
sociale og sundhedsmæssige område med f.eks.
udsatte børn og unge, ældre, personer med
handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper. Foreningen/organisationen skal være registeret med et CVR nummer og have en tilknyttet
konto i et pengeinstitut.
Støtten skal gå til foreninger eller
organisationer som har dagligt virke/hjemsted i
Vesthimmerlands Kommune. Der kan gives
støtte til lokalforeninger af en landsdækkende
organisation men det skal godtgøres at
midlerne går til og bruges af lokalforeningen til
gavn for borgere i Vesthimmerlands Kommune.
Ligeledes kan foreninger der arbejder på tværs
af flere kommuner søge støtte, men her vil
eventuel bevilliget støtte blive ydet i forhold til,
hvor mange borgere fra Vesthimmerlands Kom-

mune der deltager i aktiviteten. Frivilligrådet
forbeholder sig ret til at indhente nærmere
regnskab/redegørelse over forbruget af midler
for at sikre, at tilskud anvendes i overensstemmelse med ovenstående.
Særlige temaer:
Socialudvalget kan fra år til år vælge at prioritere bestemte temaer eller fokusområder. Et tema eller fokusområde besluttes senest i sidste
kvartal i året forud for ansøgningsrunden. Det
er ikke en betingelse af ansøgningen tilgodeser
eventuelle temaer så alle kan søge. Besluttes
der et særligt tema for årets tildelinger vil det
blive offentliggjort på kommunens hjemmeside
samt på ansøgningsskemaet.

Hvad kan der søges støtte til:
Målsætningen for indsatsen er at øge livskvaliteten og velfærden for socialt udsatte borgere.
Der ydes primært støtte til konkrete aktiviteter
som f.eks.
 Rådgivninger, f.eks. Telefonrådgivninger
 Besøgstjenester
 Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 Frivilligcentre og kontaktsteder
 Foreninger, der er organiserer selvhjælpsgrupper
 Forskellige former for aflastningstjenester for
pårørende mv.
 Krisecentre
 Sociale caféer, væresteder, oplevelser og andre samværsaktivitet
 Social aktiviteter f. eks. Med truede unge eller
etniske minoriteter
 Brugerorganisering f.eks. For hjemløse
mennesker ved misbrug
 Kørsel i forbindelse med
tilskudsberettigede aktiviteter (lav takst)
Ovennævnte eksempler er ikke udtømmende.

 Lokaleleje
 Aktiviteter og indsatser der har missionerende, politiske eller radikaliserende formål
 Ombygning af lokaler
Hvad lægges der vægt på:
 At aktiviteter er lokal forankret og primært
målrettet borgere i Vesthimmerlands Kommune
 At tilskuddets størrelse er rimelig i forhold til
antallet af involverede brugere og frivillige
 Om tidligere tildelt støtte er brugt til formålet
 Der kan kun ydes støtte til opstart af forening
en gang
Beslutningskompetence:
Socialudvalget træffer beslutning om tildeling af
støtte. Det sker på grundlag af en udtalelse fra
Frivilligrådet.
Der tildeles ikke støttebeløb på under 2.000 kr.
Socialudvalget behandler eventuelle klager over
tildelinger. Socialudvalgets afgørelse kan ikke
ankes videre.
Ansøgningsskema
Ansøgning sker på et særligt skema som findes
på kommunens hjemmeside.
Ansøgningen skal vedlægges foreningens regnskab samt en oversigt for foreningens indestående 31. december året før ansøgningen.
Lovgrundlag:
Retningslinjerne er udarbejdet på grundlag af
Servicelovens § 18.

Godkendt på Socialudvalgets møde den 9.
oktober 2017
Hvad kan der ikke søges støtte til:
 Køb af gaver til brugerne f. eks. Julehjælp
og fødselsdagsgaver
 Lønudgifter
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Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk
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