Månedskalender - Oversigt over ansøgningspuljer der forventes udmeldt og udmøntet i september 2019
Socialstyrelsen forventer at udmelde fem ansøgningspuljer i september 2019 og udmønte 7 ansøgningspuljer. 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 september 2019
Navn og FL-konto

Størrelse i kr.

Formål

Målgruppe

Ansøgerkreds

Forventet
udmelding

Forventet
ansøgningsfrist

Forventet
udmøntning

Ungekrisecentre
§ 15.26.19.10.

20,4

At støtte etableringen og driften af
ungekrisecentre eller ”ungebaser”,
som skal give børn og unge et sted,
hvor de kan gå direkte ind ”fra gaden”
og få hjælp og vejledning, når de
oplever at være i krise, uden først at
skulle henvende sig til kommunen og
uden nødvendigvis at inddrage deres
forældre først.

Sårbare og udsatte børn og unge
under 18 år i krise eller kriselignende
tilstand. Det kan både være børn og
unge, som er anbragte, eller børn og
unge, som bor hjemme.

Private eller frivillige
organisationer, der har indgået en
samarbejdsaftale med en eller
flere kommuner.

Uge 36

Uge 44

Uge 48

Udvikling af
forebyggende
kommunale tilbud for
psykisk sårbare unge
§ 15.26.14.10.

50,3

Screening og tidlige
målrettede indsatser
§ 15.25.04.30.

39,7

Styrket

22,6

Læs mere her
At udvikle forebyggende kommunale
tilbud målrettet psykisk sårbare unge,
der kan have gavn af et forebyggende
tilbud. Tilbuddene skal være åbne og
have en central koordinerende
funktion ift. øvrige relevante tilbud i
kommunen, psykiatrien, på
ungdomsuddannelser, i
civilsamfundet m.v.
Læs mere her
At bidrage til et løft af indsatsen på
småbørnsområdet i barnets 1.000
første dage ved, at sårbare og udsatte
familier og børn opdages tidligt og får
kvalificeret støtte tidligt i livet.
Læs mere her
At udvikle en generel model for en

Det forventes at yde støtte til ca.
1-2 projekter.

Psykisk sårbare unge fra 13-25 år,
samt forældre til psykisk sårbare
unge, der kan have gavn af et
forebyggende tilbud.

Landets kommuner.

Uge 36

Uge 43

Uge 50

Sårbare og udsatte familier og børn i
alderen 0-2 år samt kommende
forældre, der har behov for særlig
støtte.

Landets kommuner.

Uge 36

Uge 43

Uge 50

Udsatte familier, hvor der er risiko for,

Kommuner, som allerede har

Uge 36

Uge 43

Uge 50

1

familiebehandling i
udsatte familier
§ 15.26.21.10.

Styrket læringsmiljø for
anbragte børn og unge
§ 15.26.21.10.

behandlingsindsats indeholdende
fælles principper og metoder, som er
målrettet meget udsatte familier, og
hvor hensigten er at afhjælpe og løse
udfordringerne i familierne, herunder
undgå, at familiens barn eller ung skal
anbringes.
20,0

Læs mere her
At understøtte anbragte børn og
unges skolemæssige læring og
trivsel, herunder modvirke ensomhed
og mobning, både i grundskolen og
derhjemme i plejefamilien eller på
anbringelsesstedet.

at et barn eller en ung skal anbringes,
men hvor det skønnes, at man ved en
intensiv og koordineret indsats i
familien kan skabe positiv udvikling
og muligvis undgå en anbringelse.

lovende praksis på området, og
som ønsker at videreudvik-le,
modne og vidensbasere denne
indsats i fællesskab med andre
kommuner.
Det forventes, at yde støtte til ca.
4-5 projekter.

Anbragte børn og unge, som går i 0.10. klasse i grundskolen eller
tilsvarende. Børn og unge, der
primært er anbragt på baggrund af
nedsat funktionsevne, er ikke omfattet
af projektet.

Landets kommuner.

Uge 36

Uge 44

Uge 50

Det forventes at yde støtte til ca.
5-6 projekter.

Læs mere her

Udmøntninger i september 2019
Navn og FL-konto

Størrelse i kr.

Formål

Målgruppe

Ansøgerkreds

Udmeldt

Ansøgningsfrist

Forventet
udmøntning

Efteruddannelse på og
evaluering af ny
institutionstype
§ 15.26.15.60.

1,0

At efteruddanne personalet på de
nye delvist lukkede institutionstyper
for udsatte børn og unge. Formålet
med personalets efteruddannelse er
at sikre, at de unge, der anbringes på
institutionerne, tilbydes en målrettet,
struktureret behandling og støtte med
afprøvede og dokumenterede
metoder for den relevante
målgruppe.

Børn og unge på delvist lukkede
institutioner.

Kommuner og regioner med
godkendte delvist lukkede
afdelinger / institutioner for
udsatte børn og unge.

Uge 21

Uge 28

39

Forebyggelse af
gråzoneprostitution
§ 15.75.12.40.

10,0 mio.

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

Private og frivillige organisationer.

Uge 20

Uge 25

Uge 37

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

24

Uge 33

Uge 39

Læs mere her
At yde kvalificeret rådgivning og
støtte til unge om
prostitutionslignende relationer, bl.a.
igennem eksisterende
rådgivningstilbud, som i forvejen har
kontakt til unge.
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

Der ydes forventeligt støtte til 3-5
organisationer.

2

helbredsmæssige problemer, som
gruppen af hjemløse ellers kan
opleve.
Modning af modificeret
ACT-metode til borgere
med komplekse
problemstillinger
§ 15.75.06.10.

9,0

Uddeling af julehjælp
§ 15.26.17.10.

4,0

Ung under eget tag –
støtte til unge hjemløse
§ 15.75.21.70.

11,5

Læs mere her
At udvikle og modne en modificeret
ACT-indsats, som indeholder
metodens fleksible, intensive og
helhedsorienterede tilgang, men som
er mere implementerbar og
omkostningseffektiv, og som i højere
grad passer ind i kommunernes
eksisterende indsatser.
Læs mere her
At støtte landsdækkende, frivillige
organisationers uddeling af julehjælp
for derigennem at bidrage til, at
frivillige organisationer kan hjælpe et
større antal økonomisk klemte og
socialt udsatte familier med børn
gennem deres indsats.
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.

Udsatte borgere fra 18 år og opefter.
Borgerne er kendetegnet ved at have
komplekse problemstillinger,
herunder fx psykiske lidelser og
samtidigt misbrug.

Landets kommuner.

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

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

Uge 27

Uge 36

Uge 39

Landsdækkende, frivillige
organisationer, der uddeler
julehjælp.

Uge 19

Uge 24

Uge 39

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

Uge 26

Uge 35

Uge 39

Uge 19

Uge 27

Uge 39

Det forventes at yde støtte til ca.
3-5 projekter.

Det forventes at yde støtte til ca.
4-7 projekter.
Behandlingstilbud til
børn og unge fra
familier med stof- eller
alkoholmisbrug
§ 15.26.03.10.

280,8

Læs mere her
At sikre udbredelsen af
landsdækkende behandlingstilbud til
børn og unge under 25 år, som er
belastede af en opvækst i familier
med stof- eller alkoholafhængighed.

Børn og unge under 25 år, som er
belastet af en opvækst i familier med
stof- og alkoholafhængighed.

Kommuner, private og frivillige
organisationer.

Læs mere her

3

