Oversigt over ansøgningspuljer der forventes udmøntet i perioden 1. september – 30. september 2018
Socialstyrelsen har udmeldt alle årets ansøgningspuljer. I perioden 1. september – 30. september 2018 forventer Socialstyrelsen at udmønte syv
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

Ansøgningsfrist

Forventet
udmøntningstidspunkt

Netværk til anbragte børn og
plejefamilier
Der er i alt afsat 5,0 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.15.80.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
netværksskabende aktiviteter for
anbragte børn og plejefamilier, så anbragte børn
kan dele deres tanker og oplevelser
med andre børn i samme situation, og
plejefamilierne får et netværk at
vende særlige udfordringer, som opgaven som
plejefamilie kan være kendetegnet
ved, med.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
organisationer, der allerede tilbyder
eller ønsker at tilbyde
netværksskabende aktiviteter for
anbragte børn og plejefamilier.

Uge 17

Uge 25

Uge 37

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner. Kommunerne kan indgå i
et samarbejde med relevante sociale
tilbud, som enten er kommunale,
regionale, private eller frivillige
aktører.

Uge 18

Uge 26

Uge 39

Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018 samt nyhed om aftalen om udviklingsog investeringspuljen for 2017-2020.
Formålet med ansøgningspuljen er 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.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige organisationer, NGO’er og
andre private aktører.

Uge 18

Uge 25

Uge 38

Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuner og foreninger, der ønsker at etablere
og drive midlertidige nødovernatningstilbud, som
gadesovende hjemløse kan benytte i
vintermånederne.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige og private organisationer og
foreninger samt kommuner.

Uge 23

Uge 33

Uge 39

Modning af forebyggende
metoder til psykisk sårbare
unge
Der er i alt afsat 10,5 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.06.10.

Udviklingspuljen
Der er i alt afsat 10,0 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.75.15

Etablering af
nødovernatningstilbud
Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.21.20.

Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at
identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige
typer af indsatser, med henblik på at skabe ny
viden om forebyggende indsatser og metoder til
psykisk sårbare unge.

Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
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for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Uddeling af julehjælp
Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.78.10.

Forsøg med målrettede sociale
indsatser
Der er i alt afsat 52,1 mio. kr. på
finanslovens § 15.25.21.20.

Formålet med ansøgningspuljen er, at støtte
frivillige foreninger, der uddeler julehjælp i form
af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse
med de landsdækkende frivillige foreningers
egne julearrangementer. Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuner, der ønsker at igangsætte forsøg
med målrettede sociale indsatser i
dagtilbuddene for børn i udsatte positioner, hvor
der er fokus på dagtilbuddenes samarbejde med
særligt sundhedsplejen og forældrene - herunder
forældregrupper i dagtilbud, men også
socialrådgivere og frivillige aktører.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
landsdækkende frivillige foreninger.

Uge 23

Uge 34

Uge 39

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner.

Uge 20

Uge 33

Uge 39

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner evt. i et samarbejde med
kommunale, regionale eller private
tilbud eller med frivillige aktører.

Uge 23

Uge 33

Uge 39

Ansøgningspuljen udmeldes på baggrund af en
kortlægning af relevante kommunale modeller og
international forskning om tidlige indsatser i
dagtilbud med udgangspunkt i tværfagligt
samarbejde og forældresamarbejde.

Fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD
Der er i alt afsat 5,0 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.06.10.

Læs om ansøgningspuljen i Aftale om
"Stærke dagtilbud – alle børn skal med i
fællesskabet” og i finansloven for 2018.
Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at
reducere økonomiske barrierer, der kan være i
kommunerne for en omlægning af indsatsen i
forbindelse med implementeringen af virksomme
og omkostningseffektive metoder. Metoderne til
udbredelse er Critical Time Intervention (CTI),
Social Færdighedstræning (SFT) og Åben Dialog
(ÅD).
Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018 og samt nyhed om aftalen om
udviklings- og investeringspuljen for 20172020.

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
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