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Opdateret april 2019
Socialstyrelsen forventer at udmønte 32 ansøgningspuljer i løbet af 2019. I denne årskalender kan du læse om de forskellige ansøgningspuljer - hvornår på året de forventes
udmeldt og udmøntet samt formål, målgruppe, ansøgerkreds og bevillingens størrelse for de enkelte ansøgningspuljer.
Årskalenderen suppleres af en række månedskalendere, hvor det mere præcist fremgår, hvornår de forskellige ansøgningspuljer forventes udmeldt og udmøntet.
Månedskalenderne offentliggøres løbende på Tilskudsportalen.
Navn og FL-konto
Afprøvning af modeller for én
koordinerende sagsbehandler
§ 15.64.55.10.

Str. i mio.
kr.
30,3

Frivilligt Socialt Arbejde (PUF)
§ 15.71.47.10.

45,2

Grundfinansiering af
frivilligcentre
§ 15.71.03.10.

22,9

Handicappulje. Koloniophold mv.
for handicappede børn, unge og
deres forældre
§ 15.64.07.10.

18,7

Formål

Målgruppe

Ansøgerkreds

Forventet
udmelding

Forventet
udmøntning

At skabe bedre sammenhæng og større
fleksibilitet i møder med de kommunale
myndigheder for forældre til børn og unge med
handicap, som modtager flere typer af hjælp og
støtte.

Børn og unge med betydelig og varig
nedsat funktionsevne, som har behov for
tværgående og sammensatte indsatser.

Landets kommuner.

1. kvartal

2. kvartal

Socialt truede mennesker eller mennesker i
en svær livssituation.

Frivillige organisationer,
foreninger og andre initiativer,
herunder frivilligcentre.

1. kvartal

2. kvartal

Borgere, som har gavn af frivilligt socialt
arbejde, samt borgere og
sammenslutninger, som enten selv er
engageret i frivilligt socialt arbejde eller har
ønsker herom.

Frivilligcentre, der er etableret
som enten en selvejende
institution eller frivillig
forening.

1. kvartal

3. kvartal

Handicappede børn og unge samt deres
forældre og søskende.

Landsdækkende
handicaporganisationer og foreninger.

1. kvartal

2. kvartal

Læs mere her
At yde støtte til frivillige sociale indsatser og
projekter, som udføres med henblik på dels at
styrke den frivillige ulønnede indsats og dels at
forebygge og afhjælpe problemer for socialt
truede mennesker eller mennesker i en svær
livssituation.
Læs mere her
At medfinansiere driften af eksisterende
frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den
enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt
arbejde og styrke samspillet mellem kommuner
og frivillige foreninger på det sociale område.
Læs mere her
At støtte koloniophold, familieferier i ind- og
udland samt kursusvirksomhed for børn og
unge med handicap samt deres forældre og
søskende.

Det forventes at yde støtte til
ca. 12-17 projekter.
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Læs mere her
At yde støtte til afvikling af sommerferie-ophold
for udsatte familier samt til opfølgende sociale
aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få
hverdagen til at hænge bedre sammen samt få
udvidet deres sociale netværk.

Socialt udsatte familier med hjemmeboende
børn, som ikke selv har mulighed for eller
overskud til at arrangere
sommerferieophold.

Frivillige sociale foreninger og
organisationer samt
almennyttige boligforeninger.

1. kvartal

2. kvartal

89,2

Læs mere her
at tildele driftsstøtte til landsdækkende
handicaporganisationer og -foreningers arbejde.

Borgere med handicap og deres pårørende.

Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.

1. kvartal

2. kvartal

57,5

Læs mere her
At tildele driftsstøtte til landsdækkende frivillige
organisationer, der har et socialt formål.

Borgere inden for det sociale område.

Landsdækkende frivillige
sociale organisationer.

1. kvartal

2. kvartal

De mest udsatte hjemløse borgere i
Danmark.

Frivillige sociale
organisationer og NGO’er –
evt. i samarbejde med
kommunale institutioner.

2. kvartal

3. kvartal

Børn og unge på delvist lukkede
institutioner.

Kommuner og regioner med
godkendte delvist lukkede
afdelinger / institutioner for
udsatte børn og unge.

2. kvartal

3. kvartal

Gadesovende hjemløse med lovligt ophold i
Danmark, som har behov for et akut
overnatningstilbud i vintermånederne.

Frivillige organisationer og
foreninger samt kommuner.

2. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Sommerferiehjælp
§ 15.26.09.22.

5,0

Udlodningspuljen til
handicaporganisationer og –
foreninger (ULHAN)
§ 07.18.19.20.
Udlodningspuljen til
landsdækkende frivillige sociale
organisationer (ULFRI)
§ 07.18.19.40.
Den europæiske fond for bistand
til de socialt dårligst stillede
(FEAD)
§ 15.75.21.50.

Efteruddannelse på og evaluering
af ny institutionstype
§ 15.26.15.60.

1,0

Etablering af
nødovernatningstilbud
§ 15.75.21.20.

4,0

19,5

Flere pædagoger og
pædagogiske assistenter til
institutioner med mange 0-2 årige
sårbare og udsatte børn
§ 15.25.04.10.

759,7

Forebyggelse af
gråzoneprostitution

10,0

Læs mere her
At sikre de mest udsatte hjemløse personer en
mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre
mulighed for at anvende eksisterende sociale
tilbud med henblik på varige forbedringer af
deres livssituation.
Læs mere her
At efteruddanne personalet på de nye delvist
lukkede institutionstyper for udsatte børn og
unge. Formålet med personalets
efteruddannelse er at sikre, at de unge, der
anbringes på institutionerne, tilbydes en
målrettet, struktureret behandling og støtte med
afprøvede og dokumenterede metoder for den
relevante målgruppe.
Læs mere her
At sikre oprettelse af midlertidige
nødovernatningstilbud, som gadesovende
hjemløse kan benytte til akut overnatning i
vintermånederne og dermed bl.a. modvirke de
helbredsmæssige problemer, som gruppen af
hjemløse ellers kan opleve.
Læs mere her
At styrke kvaliteten i dagtilbuddenes indsats for
sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage
gennem ansættelse af flere pædagoger.
Læs mere her
At yde kvalificeret rådgivning og støtte til
unge om prostitutionslignende relationer, bl.a.

Der ydes forventeligt støtte til
etablering af 150-180 pladser.

Daginstitutioner med mange 0-2-årige
sårbare og udsatte børn.

Personer fra 15 til 30 år, som enten er i
risiko for eller allerede indgår i

Landets kommuner på vegne
af kommunale institutioner,
selvejende institutioner,
privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede
institutioner.
Private og frivillige
organisationer.
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§ 15.75.12.40.

igennem eksisterende rådgivningstilbud, som i
forvejen har kontakt til unge.

Modning af modificeret ACTmetode til borgere med
komplekse problemstillinger
§ 15.75.06.10.

9,0

Uddeling af julehjælp
§ 15.26.17.10.

4,0

Ung under eget tag – støtte til
unge hjemløse
§ 15.75.21.70.

11,5

Behandlingstilbud til børn og
unge fra familier med stof- eller
alkoholmisbrug
§ 15.26.03.10.

284,4

Social investerings- og
udviklingspulje til recovery og
rehabilitering: Partnerskab om
strategisk omlægning
§ 15.75.55.10.

13,0

Styrket indsats til mænd i krise
§ 15.75.31.10.

4,8

Udlodningspuljen til særlige
sociale formål (SærligSoc)
§ 07.18.19.50.

3,9

Læs mere her
At udvikle og modne en modificeret ACTindsats, som indeholder metodens fleksible,
intensive og helhedsorienterede tilgang, men
som er mere implementerbar og
omkostningseffektiv, og som i højere grad
passer ind i kommunernes eksisterende
indsatser.
Læs mere her
At støtte landsdækkende, frivillige
organisationers uddeling af julehjælp for
derigennem at bidrage til, at frivillige
organisationer kan hjælpe et større antal
økonomisk klemte og socialt udsatte familier
med børn gennem deres indsats.
Læs mere her
At støtte midlertidige boligløsninger til unge
hjemløse eller unge i risiko for at ende i
hjemløshed samt skabe grundlag for en mere
fremskudt socialindsats.

Læs mere her
At sikre udbredelsen af landsdækkende
behandlingstilbud til børn og unge under 25 år,
som er belastede af en opvækst i familier med
stof- eller alkoholafhængighed.
Læs mere her
At støtte kommunernes strategiske omlægning
af den samlede indsats på
socialpsykiatriområdet med fokus på recovery
og rehabilitering.
Læs mere her
At hjælpe mænd i krise med at komme videre i
livet og undgå en social deroute som følge af fx
partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv.
Læs mere her
at yde tilskud til særlige sociale formål, der
styrker den frivillige ulønnede indsats og
forebygger og afhjælper sociale problemer.

prostitutionslignende relationer.
Der ydes forventeligt støtte til
3-5 organisationer.
Udsatte borgere fra 18 år og opefter.
Borgerne er kendetegnet ved at have
komplekse problemstillinger, herunder fx
psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

Landets kommuner.

Økonomisk klemte og socialt udsatte
familier med børn, der ikke har råd til at
holde jul med mad og gaver.

Unge mellem 18 og 30 år, som er i risiko
for, eller som lever i hjemløshed.

Børn og unge under 25 år, som er belastet
af en opvækst i familier med stof- og
alkoholafhængighed.

2. kvartal

3. kvartal

Landsdækkende, frivillige
organisationer, der uddeler
julehjælp.

2. kvartal

3. kvartal

Frivillige og private
organisationer eller
kommuner, evt. i samarbejde
med frivillige og private
organisationer.

2. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Det forventes at yde støtte til
ca. 3-5 projekter.

Det forventes at yde støtte til
ca. 4-7 projekter.
Kommuner, private og frivillige
organisationer.

Borgere over 18 år, som har psykiske
vanskeligheder, og som enten modtager
eller med den rette indsats kan forebygge
behovet for at modtage ydelser efter
serviceloven.

Landets kommuner.

Mænd, som har været udsat for vold i nære
relationer eller på anden måde oplever en
krise i livet, der kan give risiko for en social
marginalisering.

Kommunale og private
krisecentre, som er særskilt
målrettet mænd i krise.

2. kvartal

4. kvartal

Borgere, der har sociale problemstillinger
eller er i en svær livssituation.

frivillige organisationer,
foreninger eller lignende med
et socialt formål, der enten er

2. kvartal

4. kvartal

Det forventes, at yde støtte til
ca. 2-4 projekter.
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Bedre fordeling i daginstitutioner
§ 15.25.30.10.

25,0

Forsøg med ledsageordning for
ældre synshandicappede
§ 15.64.04.10

79,6

Modning af metodeprogrammet
på stofmisbrugsområdet (MOVE)
som gruppebehandling til unge
§ 15.75.06.10.

8,7

Målrettet støtte til forældre under
anbringelsen (screening og
modning)
§ 15.26.21.10.

11,0

Screening og modning af
metoder til unge med autisme og
overgangen til et selvstændigt liv
§ 15.75.06.10.

10,8

Screening og tidlige målrettede
indsatser
§ 15.25.04.30.

39,7

Styrket familiebehandling i
udsatte familier (modning)
§ 15.26.21.10.

22,6

Læs mere her
At sikre, at flere børn fra udsatte boligområder
kommer i daginstitutioner, hvor de møder andre
børn og rollemodeller, end dem, de normalt
omgås i familien eller nabolaget i det udsatte
boligområde.
Læs mere her
At udvide den eksisterende ledsageordning for
til blinde og stærkt svagsynede borgere over 67
år.
Læs mere her
At videreudvikle og modne MI/KAT-GO på
stofmisbrugsområdet til brug i gruppebaseret
stofmisbrugsbehandling for ligeledes i den
behandlingsform at mindske frafald og øge
behandlingseffekten.
Læs mere her
At understøtte arbejdet med at forbedre
forældrekompetencer hos forældre til anbragte
børn. Målet med ansøgningspuljen er at bidrage
til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn
og deres forældre og derigennem sikre mere
stabile anbringelser og evt. tidligere
hjemtagelse, hvis det vurderes
hensigtsmæssigt.
Læs mere her
At udvikle nye sociale og mestringsrettede
indsatser til målgruppen baseret på aktuelt
bedste viden med henblik på at støtte unge
med autisme i et mere selvstændigt liv.
Læs mere her
At bidrage til et løft af indsatsen på
småbørnsområdet i barnets 1.000 første dage
ved, at sårbare og udsatte familier og børn
opdages tidligt og får kvalificeret støtte tidligt i
livet.
Læs mere her
At udvikle en generel model for en
behandlingsindsats indeholdende fælles
principper og metoder, som er målrettet meget
udsatte familier, og hvor hensigten er at
afhjælpe og løse udfordringerne i familierne,

landsdækkende eller har et
landsdækkende sigte.
Kommuner, der har
daginstitutioner beliggende i
udsatte boligområder.

3. kvartal

4. kvartal

Borgere over 67 år med synshandicap.

Kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Unge mellem 15 og 25 år med
behandlingskrævende forbrug af illegale
rusmidler, der er i målgruppen for ambulant
stofmisbrugsbehandling efter § 101 i
serviceloven.

Landets kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Forældre til børn og unge i aldersgruppen 018 år, som er anbragt i plejefamilie eller på
døgninstitution/opholdssted af primært
sociale årsager.

Landets kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Unge med autisme i alderen 16 til 30 år.

Landets kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Børn fra udsatte boligområder i
daginstitutionsalderen.

Det forventes at yde støtte til
ca. 4-6 projekter.

Det forventes at yde støtte til
ca. 3-4 projekter.

Det forventes at yde støtte til
ca. 4-6 projekter.
Sårbare og udsatte familier og børn i
alderen 0-2 år samt kommende forældre,
der har behov for særlig støtte.

Landets kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Udsatte familier, hvor der er risiko for, at et
barn eller en ung skal anbringes, men hvor
det skønnes, at man ved en intensiv og
koordineret indsats i familien kan skabe
positiv udvikling og muligvis undgå en

Kommuner, som allerede har
lovende praksis på området,
og som ønsker at videreudvikle, modne og vidensbasere
denne indsats i fællesskab

3. kvartal

4. kvartal
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herunder undgå, at familiens barn eller ung skal
anbringes.
Styrket læringsmiljø for anbragte
børn og unge (screening og
modning)
§ 15.26.21.10.

20,0

Tildelingspulje til kompetenceløft
af pædagoger, pædagogiske
assistenter samt dagplejere
§ 15.25.04.20.

74,0

Udvikling af forebyggende
kommunale tilbud for psykisk
sårbare unge
§ 15.26.14.10.

50,3

Udvikling af støtteindsatser
varetaget af frivillige sociale
organisationer og foreninger
§ 15.25.04.40.

28,7

Udvikling af støtte- og
vejledningsindsats varetaget af
pædagoger fra
dagtilbudsområdet
§ 15.25.04.50.

10,7

Ungekrisecentre
§ 15.26.19.10.

20,4

Læs mere her
At understøtte anbragte børn og unges
skolemæssige læring og trivsel, herunder
modvirke ensomhed og mobning, både i
grundskolen og derhjemme i plejefamilien eller
på anbringelsesstedet.
Læs mere her
At styrke trivsel samt udviklings- og
læringsmuligheder for 0-2-årige fra udsatte og
sårbare familier gennem kompetenceløft af
pædagoger og dagplejere, der arbejder med 02-årige fra sårbare familier.
Læs mere her
At udvikle forebyggende kommunale tilbud
målrettet psykisk sårbare unge, der kan have
gavn af et forebyggende tilbud. Tilbuddene skal
være åbne og have en central koordinerende
funktion ift. øvrige relevante tilbud i kommunen,
psykiatrien, på ungdomsuddannelser, i
civilsamfundet m.v.
Læs mere her
At udvikle og gennemføre støtteindsatser, der
tager afsæt i hjemmet for sårbare og udsatte
familier i barnets første 1.000 dage. Der kan
være tale om støtteindsatser, hvor de frivillige
foreninger fungerer som støttende ressource for
familien, yder praktisk hjælp og understøtter
gode netværk.
Læs mere her
At videreudvikle og kvalificere én på forhånd
beskrevet støtte- og vejledningsindsats, der
tager afsæt i hjemmet, og som varetages af
hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet, evt. i
samspil med andre faggrupper på
småbørnsområdet.
Læs mere her
At støtte etableringen og driften af
ungekrisecentre eller ”ungebaser”, som skal
give børn og unge et sted, hvor de kan gå
direkte ind ”fra gaden” og få hjælp og
vejledning, når de oplever at være i krise, uden

anbringelse.

Anbragte børn og unge, som går i 0.-10.
klasse i grundskolen eller tilsvarende. Børn
og unge, der primært er anbragt på
baggrund af nedsat funktionsevne, er ikke
omfattet af projektet.

med andre kommuner.
Det forventes, at yde støtte til
ca. 4-5 projekter.
Landets kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Det forventes at yde støtte til
ca. 5-6 projekter.

Dagplejere og pædagoger, der arbejder
med 0-2-årige i udsatte positioner.

Landets kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Psykisk sårbare unge fra 13-25 år, samt
forældre til psykisk sårbare unge, der kan
have gavn af et forebyggende tilbud.

Landets kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Sårbare og udsatte familier med en
afgrænset problematik i barnets første
1.000 dage

Frivillige sociale
organisationer og foreninger
samt socialøkonomiske
virksomheder. Disse kan
indgå samarbejde med én
eller flere kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Sårbare og udsatte børn i alderen 0-2 år og
deres familier

Landets kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Sårbare og udsatte børn og unge under 18
år i krise eller kriselignende tilstand. Det kan
både være børn og unge, som er anbragte,
eller børn og unge, som bor hjemme.

Private eller frivillige
organisationer, der har
indgået en samarbejdsaftale
med en eller flere kommuner.

3. kvartal

4. kvartal
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først at skulle henvende sig til kommunen og
uden nødvendigvis at inddrage deres forældre
først.

Det forventes at yde støtte til
ca. 1-2 projekter.

Læs mere her
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