Månedskalender - Oversigt over ansøgningspuljer, der forventes udmeldt og udmøntet i august 2019
Socialstyrelsen forventer at udmelde tre ansøgningspuljer i august 2019. Socialstyrelsen forventer ikke at udmønte nogen ansøgningspuljer i august 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 august 2019
Navn og FL-konto

Størrelse i kr.

Formål

Målgruppe

Ansøgerkreds

Styrket indsats til
mænd i krise
§ 15.75.31.10.

4,8

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.

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

10,8

Unge med autisme i alderen 16 til 30
år.

Landets kommuner.

Målrettet støtte til
forældre under
anbringelsen
§ 15.26.21.10.

11,0

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 understøtte arbejdet med at
forbedre forældrekompetencer hos
forældre til anbragte børn og 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.

Forventet
udmelding
Uge 35

Forventet
ansøgningsfrist
Uge 41

Forventet
udmøntning
Uge 48

Uge 35

Uge 41

Uge 51

Uge 35

Uge 43

Uge 50

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

Forældre til børn og unge i
aldersgruppen 0-18 år, som er
anbragt i plejefamilie eller på
døgninstitution/opholdssted af
primært sociale årsager.

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

Læs mere her
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