Månedskalender - Oversigt over ansøgningspuljer der forventes udmeldt og udmøntet i juni 2019
Socialstyrelsen forventer at udmelde fem ansøgningspuljer samt udmønte seks ansøgningspuljer i juni 2019. Under hver ansøgningspulje kan du læse om puljens størrelse,
formål, målgruppe og ansøgerkreds.
Denne månedskalender er et supplement til Årskalenderen for hele 2019.

Udmeldinger i juni 2019
Navn og FL-konto

Størrelse i kr.

Formål

Målgruppe

Ansøgerkreds

Forventet
udmelding

Forventet
ansøgningsfrist

Forventet
udmøntning

Etablering af
nødovernatningstilbud
§ 15.75.21.20.

4,0

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.

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

Frivillige organisationer og
foreninger.

Uge 25

Uge 33

Uge 35

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.

Uge 26

Uge 38

Uge 48

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

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

Uge 25

Uge 34

Uge 39

Uge 25

Uge 35

Uge 47

Social investerings- og
udviklingspulje til
recovery og
rehabilitering:
Partnerskab om
strategisk omlægning
§ 15.75.55.10.
Ung under eget tag –
støtte til unge hjemløse
§ 15.75.21.70.

13,0

Læs mere her
At støtte kommunernes strategiske
omlægning af den samlede indsats på
socialpsykiatriområdet med fokus på
recovery og rehabilitering.

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

Det forventes, at yde støtte til ca.
2-4 projekter.

Læs mere her
11,5

At støtte midlertidige boligløsninger til
unge hjemløse eller unge i risiko for at
ende i hjemløshed samt skabe
grundlag for en mere fremskudt
socialindsats.

Det forventes at yde støtte til ca.
4-7 projekter.
Udlodningspuljen til
særlige sociale formål
(SærligSoc)
§ 07.18.19.50.

3,9

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

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

Frivillige organisationer,
foreninger eller lignende med et
socialt formål, der enten er
landsdækkende eller har et
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landsdækkende sigte.
Styrket indsats til
mænd i krise
§ 15.75.31.10.

4,8

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.

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.

Uge 26

Uge 38

Uge 46

Læs mere her

Udmøntninger i juni 2019
Navn og FL-konto

Størrelse i kr.

Formål

Målgruppe

Ansøgerkreds

Udmeldt

Ansøgningsfrist

Forventet
udmøntning

Frivilligt Socialt
Arbejde (PUF)
§ 15.71.47.10.

45,2

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.

Socialt truede mennesker eller
mennesker i en svær livssituation.

Frivillige organisationer,
foreninger og andre initiativer,
herunder frivilligcentre.

Uge 6

Uge 11

Uge 26

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

18,7

Handicappede børn og unge samt
deres forældre og søskende.

Landsdækkende
handicaporganisationer og foreninger.

Uge 6

Uge 11

Uge 26

Grundfinansiering af
frivilligcentre
§ 15.71.03.10.

22,9

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.

Uge 9

Uge 14

Uge 26

Udlodningspuljen til
handicaporganisationer
og – foreninger
(ULHAN)
§ 07.18.19.20.

91,0

Borgere med handicap og deres
pårørende.

Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.

Uge 10

Uge 14

Uge 25

Udlodningspuljen til
landsdækkende

57,5

Borgere inden for det sociale
område.

Landsdækkende frivillige sociale
organisationer.

Uge 10

Uge 15

Uge 25

Læs mere her
At støtte koloniophold, familieferier i
ind- og udland samt
kursusvirksomhed for børn og unge
med handicap samt deres forældre
og søskende.
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 tildele driftsstøtte til
landsdækkende
handicaporganisationer og foreningers arbejde.
Læs mere her
At tildele driftsstøtte til
landsdækkende frivillige
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frivillige sociale
organisationer (ULFRI)
§ 07.18.19.40.
Afprøvning af modeller
for én koordinerende
sagsbehandler
§ 15.64.55.10.

organisationer, der har et socialt
formål.
30,3

Læs mere her
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.

Uge 11

Uge 18

Uge 26

Det forventes at yde støtte til ca.
12-17 projekter.

Læs mere her
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