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Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde
Aabenraa Kommune afsætter hvert år et beløb til det lokale frivillige sociale arbejde.
Midlerne er afsat i henhold til § 18 i lov om social service.
Retningslinjerne indeholder kriterier for ansøgning af § 18 midler og vejledning til den
konkrete ansøgningsproces.
Formål med § 18-puljen
Formålet med Aabenraa Kommunes støtte er i samarbejde med frivillige særligt at
prioritere en social indsats i forhold til svage og udsatte grupper i samfundet.
Hvem kan søge?
Foreninger og organisationer, der udfører en frivillig social indsats til gavn for borgere
i Aabenraa kommune. Der er en forudsætning, at foreningen eller organisationen er
lokalt forankret, eller at aktiviteten er til gavn for et betydeligt antal borgere i kommunen.
Foreninger og organisationer kan være organiseret på forskellig vis og have forskellig
grad af formalisering. Det er en betingelse for at kunne modtage § 18 midler, at der
kan fremvises vedtægter og/eller en beskrivelse af organiseringen af den frivillige sociale indsats, der sandsynliggør, at ansøgeren kan forvalte støtten i henhold til formålet.
Der gives ikke støtte til enkeltpersoner.
Målgruppe for tildeling af § 18 midler
Målgruppen er overordnet set socialt udsatte borgere i kommunen, der kan have glæde af aktiviteterne; herunder:


sårbare børn, unge og familier



kronisk syge, handicappede og sindslidende



misbrugere



flygtninge og indvandrere

Målgruppen er først og fremmest borgere under 60 år, men da det kan være værdifuldt at integrere forskellige aldersgrupper i netværk/sociale aktiviteter, kan der efter
aftale ydes støtte til aktiviteter, der også har dette som målsætning.

Støtte til frivilligt socialt arbejde blandt ældre gives efter § 79 i lov om social service.
Der henvises til ”Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre” på
www.aabenraa.dk.
Hvad kan der søges § 18 midler til?
Der ydes støtte til aktiviteter, der opfylder formålet, er målrettet målgruppen, og som
udføres af frivillige.
Der ydes ikke støtte til:


udflugter



driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter



løn



kørselsudgifter

Hvornår og hvordan kan der søges?
Kommunen fordeler ansøgningsmidlerne ved to årlige ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen for tilskud til det følgende år er den 1. november og den 1. juni.
§ 18 puljen bliver annonceret hvert år minimum 14 dag før ansøgningsfristen på
kommunens hjemmeside, i den lokale ugeavis og i lydavisen.
Ansøgningsskema skal udfyldes elektronisk på kommunens hjemmeside under ”Tilskud til frivilligt socialt arbejde”. Det er vigtigt, at alle felter i ansøgningsskemaet er
udfyldt.
Dialog om fordeling af § 18 midler
Frivillighedsrådet i Aabenraa kommune gennemgår ansøgningerne og kommer med
anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget, der behandler ansøgningerne og beslutter den endelige fordeling af midlerne.
Ansøgninger fra foreninger og organisationer, der modtager fast årlig § 18 støtte fra
kommunen indgår ikke i Frivillighedsrådets indstilling, men skal forelægges direkte for
Social- og Sundhedsudvalget.
Social- og Sundhedsudvalget og Frivillighedsrådet afholder hvert år i 1. kvartal et dialogmøde med alle frivillige foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt
arbejde i kommunen.
Dokumentation af § 18 støtten
Ved tildeling af tilskud på 15.000 kr. eller derunder skal der indsendes bekræftelse,
der dokumenterer, at støtten er anvendt til det anførte formål.
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Ved tildeling af tilskud mellem 15.000 kr. og 100.000 kr. skal der udarbejdes et detaljeret regnskab, der dokumenterer, at støtten skal er anvendt til det anførte formål.
Regnskabet skal være revideret af foreningens valgte revisor, der med sin underskrift
bekræfter, at regnskabet er gennemgået og godkendt.
Ved tildeling af tilskud over 100.000 kr. skal regnskabet være godkendt af revideret
og godkendt af registreret/statsautoriseret revisor.
Bekræftelse og regnskab i henhold til ovennævnte kriterier skal sendes til Social &
Sundhed, sekretariatet senest den 1. april året efter bevillingen.
Hvis der er bevilliget tilskud til aktiviteter, der ikke gennemføres, skal midlerne som
udgangspunkt betales tilbage.
Vejledning til ansøgere
Er der behov for rådgivning og hjælp til § 18-ansøgninger kan der rettes kontakt til
følgende:


Social & Sundhed, sekretariatet ved Rikke Hoegh Petersen rihp@aabenraa.dk eller
telefonnummer 73 76 76 39.



Aabenraa Frivilligcenter på mail@frivilligcenteraabenraa.dk eller telefonnummer
53 70 08 35.

Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2017 og træder i kraft den 1. november 2017.
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