Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017
Ansøgningspuljens navn

Finanslovskonto

Forventet
udmeldingskvartal

Forventet
udmøntningskvartal

Formål og ansøgerkreds for
ansøgningspuljen

Pulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI 2016)

15.13.28.90.

1. kvartal

1. kvartal

Formål:
Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til
etablering af frivilligcentre således, at de kan
bidrage til udvikling af frivilligt arbejde i
kommunerne.

Pulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI 2017)

Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (FRIG)

Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

15.13.28.90.

15.13.28.90.

15.13.26.60.

1. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

Ansøgerkreds:
Kommuner, selvejende institutioner, frivillige
foreninger samt enkeltpersoner, der tager
initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter.
Kommuner, der i forvejen har et
frivilligcenter, der modtager
grundfinansiering, falder uden for
ansøgerkredsen.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til
etablering af frivilligcentre, således at de kan
bidrage til udvikling af frivilligt arbejde i
kommunerne.
Ansøgerkreds:
Kommuner, selvejende institutioner, frivillige
foreninger samt enkeltpersoner, der tager
initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter.
Kommuner, der i forvejen har et
frivilligcenter, der modtager
grundfinansiering, falder uden for
ansøgerkredsen.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at yde
grundfinansiering til drift af etablerede
frivilligcentre i Danmark, som er
ledelsesmæssigt og økonomisk uafhængig
af kommunen.
Ansøgerkreds:
Etablerede frivilligcentre, som er
organiserede som frivillige foreninger eller
selvejende institutioner.
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at styrke
kommunernes mulighed for at iværksætte,
udbrede og afprøve længerevarende og
individuelt tilpassede familieterapeutiske
forløb for familier med et barn med varig og
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betydelig funktionsnedsættelse, således at
det sikres, at familierne i højere grad end i
dag modtager støtte til at mestre hverdagen
på det rigtige tidspunkt, så hele familiens
trivsel understøttes.

Understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende
indsats på området for udsatte børn og unge

Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. (Udviklingspuljen
for 2014)

Handicappuljen

Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplom- og
masteruddannelse i udsatte børn og unge

15.26.02.10.

15.75.75.90.

15.64.07.10.

15.13.23.20.

15.16.01.20.

1. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

Ansøgerkreds:
Kommuner.
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er, at
landets kommuner kan søge om økonomisk
støtte til at investere i initiativer, der bidrager
til en helhedsorienteret omlægning af
området for udsatte børn og unge på tværs
af sagsbehandlingen, den kommunale
tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.
Ansøgerkreds:
Kommuner.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at skabe
positive resultater for udsatte grupper ved at
støtte nye indsatser på socialområdet.
Ansøgerkreds:
Frivillige organisationer, NGO’er og andre
private aktører.
Formål:
Ansøgningspuljen giver støtte til
koloniophold, familieferier i ind- og udland og
til kursusvirksomhed for handicappede børn
og unge.
Ansøgerkreds:
Landsdækkende handicaporganisationer
eller foreninger.
Formålet:
Formålet med ansøgningspuljen er at
understøtte resocialisering af dømte
personer med opmærksomhedsforstyrrelser,
herunder ADHD, som er i til syn eller aktuelt
afsoner en dom i fodlænke mv.
Ansøgerkreds:
Kommuner.
Formålet:
Ansøgningspuljens formål er at bidrage til, at
undervisningen på diplom- og
masteruddannelsen på børneområdet- og
ungeområdet er baseret på et indgående
kendskab til forskning og udviklingen i
kommunernes praksis på børneungeområdet.
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Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for
udsatte børn og unge

Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og
netværk med interesseorganisationer

15.75.18.60.

15.75.20.70.

15.13.26.60.

15.13.26.60.

1. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

Ansøgerkreds:
Uddannelsesinstitutioner, der udbyder
diplom- eller masteruddannelsen på
børneområdet- og ungeområdet, kan søge.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at styrke
uddannelsesindsatsen for unge over den
undervisningspligtige alder på sikrede
institutioner, så de får tilbud om skolegang til
og med 10. klasses niveau uanset antallet af
år, de har gået i skole.
Ansøgerkreds:
Regioner og kommuner, der driver sikrede
institutioner.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at
efteruddanne personale på delvis lukkede
institutionstyper, så de er i stand til at tilbyde
en intens og struktureret behandlingsindsats
til den gruppe af børn og unge, som
afdelingen/institutionen modtager.
Ansøgerkreds:
Regioner og kommuner med godkendte
delvis lukkede afdelinger/institutioner for
udsatte børn og unge, der tager initiativ til
efteruddannelse af personale på
afdelingen/institutionen.
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at styrke
forældrene i målgruppen i at mestre at have
et barn med handicap. Det sker ved at
afprøve det evidensbaserede familie- og
forældreprogram Stepping Stones.
Ansøgerkredsen:
Kommuner.
Formål:
Ansøgningspuljen har til formål at styrke
forældres mestring af familielivet i familier
med børn med handicap. Det sker ved at
støtte udviklingen og afprøvningen af
virkningsfulde modeller for forældrekurser og
–netværk målrettet forældre til børn og unge
under 18 år med handicap. Afprøvningen
sker som et partnerskab mellem kommune(r)
og interesseorganisation(er).
Ansøgerkreds:
Kommuner. Kommunerne skal indgå
partnerskab med én eller flere
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Pulje til Sommerferiehjælp

Frivilligt socialt arbejde (PUF)

Uddannelse, kurser mv for frivillige inden for det sociale felt
(Uddannelsespuljen)

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

15.75.10.72.

15.13.15.10.

15.13.28.30.

15.13.23.25.

1. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

interesseorganisationer. Derudover kan
kommunerne vælge at indgå partnerskab
med andre kommuner.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til,
at udsatte familier med hjemmeboende børn
får mulighed for et ferieophold med
opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til
at hjælpe familierne med at løse nogle af de
sociale problemer, der præger deres
hverdag.
Ansøgerkreds:
Frivillige foreninger og almennyttige
boligforeninger, der arrangerer og
gennemfører ferieophold for socialt udsatte
familier.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at støtte
projekter, der styrker det frivillige sociale
arbejde med henblik på at forebygge og
afhjælpe problemer for socialt udsatte
mennesker.
Ansøgerkreds:
Organisationer, foreninger, grupper samt
enkeltpersoner. Den frivillige ulønnede
arbejdskraft skal være et væsentligt element
i indsatsen.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at støtte
uddannelsesaktiviteter internt i frivillige
sociale organisationer, som opkvalificerer
organisationens egne frivillige, og som
understøtter organisationskultur med videre i
forhold til det brugerrettede arbejde og/eller
støttefunktioner i forhold til dette.
Ansøgerkreds:
Frivillige sociale foreninger og organisationer
samt mere uformelle grupperinger, hvis
primære formål er at udføre frivilligt arbejde
inden for social- og sundhedsområdet i
Danmark.
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at styrke
kommunernes mulighed for at iværksætte,
udbrede og afprøve nye initiativer rettet mod
samvær og aktiviteter for mennesker med
handicap. Projekterne skal styrke
målgruppens muligheder for at have aktive,
selvstændige liv og deres muligheder for
inklusion i samfundet
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Styrket dokumentation af lovende social praksis

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet

Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte
grønlændere

15.26.02.20.

15.75.24.10.

15.75.13.10.

15.74.16.10.

15.75.35.50.

1. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

Ansøgerkreds:
Kommuner.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er, at kommuner
kan søge om støtte til at kvalificere,
metodebeskrive og dokumentere lovende
praksis i den forebyggende indsatsvifte rettet
mod to til fire forskellige målgrupper.
Ansøgerkreds:
Kommuner.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at udbrede
behandlingsmodeller, som har vist lovende
resultater i forhold til at reducere unges
forbrug af rusmidler. De tre
behandlingsmodeller er U-turn, U18modellen samt Multisystemisk Terapi
Substance Abuse (MST-SA).
Ansøgerkreds:
Kommuner.
Formål
Ansøgningspuljens formål er at støtte og
rådgive borgere i prostitution, som ønsker
eller er i gang med at forlade
prostitutionsmiljøet, med det formål at sikre
dem mulighed for få støtte i overgangen til et
liv uden prostitution.
Ansøgerkreds:
Private foreninger og organisationer
med en særlig viden om borgere i
prostitution og erfaringer med at opnå
kontakt og opbygge et særligt tillidsforhold til
den enkelte borger.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at støtte åbne
rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge i
alderen 12 – 25 år.
Ansøgerkreds:
Frivillige organisationer mv.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at sikre
specialiserede tilbud fra frivillige
organisationer og private aktører målrettet
udsatte grønlænderes særlige behov.
Ansøgerkreds:
Frivillige foreninger og private aktører, der
har erfaringer med og varetager
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Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte
grønlændere i Danmark

Landsdækkende frivillige organisationer (LOTFRI)

Opfølgende samtaler med tidligere anbragte unge

Særlige sociale formål (SærligSoc)

Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger
(LOTDSI) - Danske Handicap Organisationer

15.75.35.60.

07.18.19.40.

15.75.49.10.

07.18.19.50.

07.18.19.20.

2. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

4. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

specialiserede tilbud målrettet udsatte
grønlændere.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at udvikle og
afprøve en metode, som gør det muligt at
etablere og fastholde en længerevarende
kontakt til udsatte grønlændere med henblik
på, at målgruppen opnår en bedre effekt af
den sociale indsats.
Ansøgerkreds:
Kommuner.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at styrke
landsdækkende frivillige organisationer, der
har et socialt formål.
Ansøgerkreds:
Landsdækkende frivillige organisationer.
Den frivillige aktivitet eller frivillige handling
skal udgøre en væsentlig del af
organisationens samlede indsats.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er, at
opholdssteder og døgninstitutioner kan søge
om støtte til afholdelse af opfølgende
samtaler og netværksskabende aktiviteter
med tidligere anbragte unge, der ikke
modtager efterværn. Aktiviteterne skal
bidrage til at sikre, at den unge har en
person, som kan komme med gode råd og
støtte i forhold til at hjælpe den unge på rette
vej i voksentilværelsen.
Ansøgerkreds:
Private opholdssteder og døgninstitutioner
samt kommuner på vegne af kommunale
døgninstitutioner.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til
særlige sociale formål. Projekterne skal
forebygge eller afhjælpe mennesker med
sociale problemer eller i en svær
livssituation. Den frivillige ulønnede
arbejdskraft skal også indgå som et
væsentligt element i projekterne.
Ansøgerkreds:
Organisationer, foreninger, grupper samt
enkeltpersoner.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at styrke DHs
medlemsorganisationers arbejde på det
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sociale område i form af både generel
interessevaretagelse og konkret støtte til
f.eks. rådgivning eller anden støttende
indsats.

Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger
(LOTDSI) - Sjældne Diagnoser

Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. (Udviklingspuljen
for 2017)

Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer (Uddeling af
julehjælp)

Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

07.18.19.20.

15.75.75.14.

15.75.78.10.

15.75.21.20.

15.75.29.10.

1. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

Ansøgerkreds:
Organisationer og foreninger, der er medlem
af Danske Handicaporganisationer.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at styrke
Sjældne Diagnosers
medlemsorganisationers arbejde på det
sociale område i form af både generel
interessevaretagelse og konkret støtte til
f.eks. rådgivning eller anden støttende
indsats.

3. kvartal

Ansøgerkreds:
Organisationer og foreninger, der er medlem
af Sjældne Diagnoser.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at skabe
positive resultater for udsatte grupper ved at
støtte nye indsatser på socialområdet.

3. kvartal

Ansøgerkreds:
Frivillige organisationer, NGO’er og andre
private aktører.
Formål:
Ansøgerkredsen formål er at støtte
foreningers arbejde med direkte julehjælp til
økonomisk klemte og socialt udsatte familier.

3. kvartal

4. kvartal

Ansøgerkreds:
Landsdækkende frivillige foreninger, der
foretager uddeling af julehjælp.
Formål:
Ansøgningspuljens formål er at støtte
etablering og drift af midlertidige
nødovernatningstilbud, som gadesovende
hjemløse kan benytte i vintermånederne og
dermed modvirke de helbredsmæssige
problemer, som gruppen af hjemløse ellers
kan opleve.
Ansøgerkreds:
Frivillige og private organisationer og
foreninger, kommuner samt tilbud efter
serviceloven (§ 110 botilbud og
natværesteder).
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at
udvikle og afprøve en integreret socialfaglig
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og beskæftigelsesrettet indsats udført af en
mentor eller bostøtte efter CTI-metoden.
Indsatsen skal understøtte flere udsatte
borgere i at komme i ordinært job og
fastholde jobbet også på længere sigt.
Ansøgerkreds:
Kommuner.
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