Bilag 1. Revideret tidsplan for resterende ansøgningspuljer i 2018
De resterende ansøgningspuljer er politisk fastsat til udmøntning i 4. kvartal 2018.
Ansøgningspulje

Bevilling
(mio. kr.)

Formål

Ansøgerkreds

Oprindelig
forventet
udmøntningstids
punkt (uge)

Forventet
udmøntningstids
punkt (revideret)
(uge) *

Social
investeringspulje til
støtte til borgere i
langvarig hjemløshed

19,8

At støtte kommuners investering i indsatsen over for
langvarigt hjemløse.

Kommuner

40

46

32,5

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

Kommuner

40

46

1,9

At støtte etablering af to nye 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.

Kommuner, selvejende
institutioner,
frivillige foreninger samt
enkeltpersoner, der tager
initiativ til etablering af et nyt
frivilligcenter.

43

46

10,0

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.

38

46

5,6

At støtte initiativer, som bidrager til at styrke børn og
unges grænsesætning og konflikthåndtering for
dermed at forebygge seksuelle overgreb. Der vil
kunne gives støtte til initiativer og projekter, som
formidler viden om og redskaber til, hvordan
børn og unge med handicap dels lærer om
risikofaktorer og sociale situationer og dels præsenteres
for viden om, hvor og hvordan de kan få hjælp
vedrørende f.eks. overgrebsproblematikker.

Frivillige og private
organisationer
samt interesseorganisationer.

45

48

6,0

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.

46

46

FL § 15.75.46.60.
Den sociale
investeringspulje på
hjemløseområdet
FL § 15.75.46.10.
Etablering af nye
frivilligcentre
FL § 15.13.28.90.

Udviklingsstøtte til
projekter målrettet
sårbare og udsatte
børn og unge
(Udviklingspuljen)
FL § 15.75.75.15.
Genudmelding:
Forebyggelse af
seksuelle overgreb
mod børn og unge
(genudmelding af
resterende midler)
FL § 15.13.27.20.
Bistand til borgere
med handicap og
pårørende, der
oplever at have
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Ansøgningspulje

Bevilling
(mio. kr.)

Formål

Ansøgerkreds

Oprindelig
forventet
udmøntningstids
punkt (uge)

Forventet
udmøntningstids
punkt (revideret)
(uge) *

7,0

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.

46

46

5,2

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 målgrupper, der kan koble den
kommunale og frivillige indsats for at få flere med i
frivillige fællesskaber som frivillige.

Frivillige organisationer og
foreninger.

48

50

3,5

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.

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

48

50

14,5

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.

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

50

50

8,1

At støtte kommuner, der ønsker førstehjælpskurser til
personalet i dagtilbud. Kommunerne skal medfinansiere
25 pct. af udgifterne til førstehjælpskurset.

Kommuner

50

50

udfordringer med at
agere i klagesystemet
FL § 15.64.02.20.
Udlodningspuljen til
særlige sociale formål
(SærligSoc)
FL § 07.18.19.50.
Flere med i lokale
fællesskaber
FL § 15.75.47.10.

Efteruddannelse,
Forskning og
udvikling ifm.
Diplomuddannelsen
på børne- og
ungeområdet og
MASTER i udsatte
børn (MBU)
FL § 15.16.01.20.
Samarbejde mellem
døgninstitutioner og
plejefamilier
FL § 15.75.15.70.
Førstehjælpskurser til
personale i dagtilbud
FL § 15.25.23.10.
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