Månedskalender - Oversigt over ansøgningspuljer der forventes udmeldt og udmøntet i maj 2019
Socialstyrelsen forventer at udmelde fem ansøgningspuljer samt udmønte en ansøgningspulje i maj 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 maj 2019
Navn og FL-konto

Størrelse i kr.

Formål

Målgruppe

Ansøgerkreds

Forventet
udmelding

Forventet
ansøgningsfrist

Forventet
udmøntning

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

760,0

At styrke kvaliteten i dagtilbuddenes
indsats for sårbare og udsatte børn i
de første 1.000 dage gennem
ansættelse af flere pædagoger.

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

Landets kommuner på vegne af
kommunale institutioner,
selvejende institutioner,
privatinstitutioner, pulje-ordninger
og udliciterede institutioner.

Uge 20

Uge 27

Uge 39

Uddeling af julehjælp
§ 15.26.17.10.

4,0

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

Landsdækkende, frivillige
foreninger, der uddeler julehjælp.

Uge 19

Uge 24

Uge 39

Etablering af
nødovernatningstilbud
§ 15.75.21.20.

4,0

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

Frivillige organisationer og
foreninger samt kommuner.

Uge 20

Uge 25

Uge 38

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

Private og frivillige organisationer.

Uge 19

Uge 24

Uge 35

Forebyggelse af
gråzoneprostitution
§ 15.75.12.40.

10,0 mio.

Læs mere her
At støtte landsdækkende, frivillige
foreningers uddeling af julehjælp for
derigennem at bidrage til, at frivillige
foreninger kan hjælpe et større antal
økonomisk klemte og socialt udsatte
familier med børn gennem deres
indsats.
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 yde kvalificeret rådgivning og støtte
til
unge om prostitutionslignende
relationer, bl.a. igennem eksisterende

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

Der ydes forventeligt støtte til 3-5
organisationer.

1

rådgivningstilbud, som i forvejen har
kontakt til unge.
Ung under eget tag –
støtte til unge hjemløse
§ 15.75.21.70.

11,5

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.

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 24

Uge 32

Uge 39

Det forventes at yde støtte til ca.
4-7 projekter.
Læs mere her

Udmøntninger i maj 2019
Navn og FL-konto

Størrelse i kr.

Formål

Målgruppe

Ansøgerkreds

Udmeldt

Ansøgningsfrist

Forventet
udmøntning

Sommerferiehjælp
§ 15.26.09.22.

5,0

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.

Uge 9

Uge 14

Uge 22

Læs mere her
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