Oversigt over ansøgningspuljer der forventes udmøntet i perioden 1. december – 31. december 2018
Socialstyrelsen har udmeldt alle årets ansøgningspuljer. I perioden 1. december – 31. december 2018 forventer Socialstyrelsen at udmønte 11
ansøgningspuljer. Under hver ansøgningspulje kan du læse om puljens størrelse, formål og ansøgerkreds. Derudover kan du se, hvor du kan læse mere om
puljen og nederst finder du de relevante links.
Denne månedskalender er et supplement til puljekalenderen for hele 2018.
Ansøgningspuljens navn,
finanslovskonto og
størrelse

Formål

Ansøgerkreds

Udmeldt (uge)

Oprindeligt forventet
udmøntningstidspunkt
(uge)

Revideret forventet
udmøntningstidspunkt
(uge)

Bistand til borgere med
handicap og pårørende, der
oplever at have udfordringer
med at agere i klagesystemet
Der er i alt afsat 6,0 mio. kr.
FL § 15.64.02.20.

At støtte initiativer, der støtter borgere med
handicap og eventuelt deres pårørende, der
oplever at have udfordringer med at forstå
kommunens afgørelser og agere i
klagesystemet.

Lokale handicapråd og lokale
interesseorganisationer.

26

46

49

Udlodningspuljen til særlige
sociale formål (SærligSoc)
Der er i alt afsat 7,0 mio. kr.
FL § 07.18.19.50.
Social investeringspulje til
støtte til borgere i langvarig
hjemløshed
Der er i alt afsat 19,8 mio. kr.
FL § 15.75.46.60.

At yde tilskud til særlige sociale formål, der
styrker den frivillige ulønnede indsats og
forebygger og afhjælper sociale problemer.

Organisationer og foreninger, der
enten er landsdækkende eller har et
landsdækkende sigte/dækker et
større geografisk område.
Kommuner

27

46

50

18

40

50

Den sociale investeringspulje
på hjemløseområdet
Der er i alt afsat 32,5 mio. kr.
FL § 15.75.46.10.
Udviklingsstøtte til projekter
målrettet sårbare og udsatte
børn og unge
(Udviklingspuljen)
Der er i alt afsat 10,0 mio. kr.
FL § 15.75.75.15.
Genudmelding: Forebyggelse
af seksuelle overgreb mod
børn og unge (genudmelding
af resterende midler)
Der er i alt afsat 5,6 mio. kr.
FL § 15.13.27.20.
Flere med i lokale fællesskaber
Der er i alt afsat 5,2 mio. kr.
FL § 15.75.47.10.

At støtte kommuners investering i en omstilling
mod en mere forebyggende og helhedsorienteret
indsats på hjemløseområdet.

Kommuner

18

40

50

At støtte nye indsatser på socialområdet, som
udvikles og afprøves i regi af frivillige
organisationer, NGO’er og andre private
aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for
sårbare og udsatte børn og unge.

Frivillige organisationer, NGO’er og
andre private aktører.

18

38

50

At støtte initiativer, som bidrager til at styrke
børn og unges grænsesætning og
konflikthåndtering for dermed at forebygge
seksuelle overgreb.

Frivillige og private organisationer
samt interesseorganisationer.

40

45

50

At støtte projekter, som skal have fokus på at
realisere og forankre konkrete og innovative
idéer til løsningen af lokale sociale problemer, fx
ved at udvikle og afprøve modeller til forskellige

Frivillige organisationer og
foreninger.

31

48

50

At støtte kommuners investering i indsatsen over
for langvarigt hjemløse.

1

Efteruddannelse, Forskning og
udvikling ifm. Diplomuddannelsen på børne- og
ungeområdet og MASTER i
udsatte børn (MBU)
Der er i alt afsat 3,5 mio. kr.
FL § 15.16.01.20.
Samarbejde mellem
døgninstitutioner og
plejefamilier
Der er i alt afsat 14,5 mio. kr.
FL § 15.75.15.70.
Førstehjælpskurser til
personale i dagtilbud
Der er i alt afsat 8,1 mio. kr.
FL § 15.25.23.10.

målgrupper, der kan koble den kommunale og
frivillige indsats for at få flere med i frivillige
fællesskaber som frivillige.
At bidrage til, at undervisningen på
Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet
og Master i udsatte børn og unge (MBU) er
baseret på et indgående kendskab til såvel
forskningen som udviklingen i kommunernes
praksis på børne- og ungeområdet.
At plejefamilier med mere behandlingskrævende
børn får støtte og supervision af højt
kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner
eller opholdssteder. Plejerfamilier med mindre
behandlingskrævende børn anbragt kan også
deltage i projektet.
At støtte kommuner, der ønsker
førstehjælpskurser til personalet i dagtilbud.
Kommunerne skal medfinansiere 25 pct. af
udgifterne til førstehjælpskurset.

Uddannelsesinstitutioner, der
udbyder Diplomuddannelsen på
børne- og ungeområdet eller Master
i udsatte børn og unge (MBU).

26

48

50

Kommuner, der etablerer et
samarbejde mellem plejefamilier og
døgninstitution(er) og/eller
opholdssted(er) på børne- og
ungeområdet.

31

50

50

Kommuner.

33

50

50

Anm.: Der gøres opmærksom på, at tidspunkterne for udmøntning er forventede tidspunkter. Der kan derfor forekomme afvigelser.
Læs mere:
Link til finansloven for 2018, § 15 Børne og Socialministeriet: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/fl18a15.pdf
Link til satspuljeaftalerne: http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/satspuljen/hvad-er-satspuljen/
Link til aftale om et stærkere dagtilbud fra 2017: http://socialministeriet.dk/media/18857/aftale-mellem-regeringen-venstre-liberal-alliance-og-konservative-og-danskfolkeparti-socialdemokratiet-og-radikale-venstre-om-staerke-dagtilbud.pdf

2

