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Notat om A.P. Møller Fondens initiativer
Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 750 mio. kr. til det sociale område. De er øremærket indsatser, der hjælper udsatte borgere i uddannelse eller job, modvirker negativ social arv og løfter de fysiske
rammer for de svageste. De specifikke program og fokusområder:





Program 1 – Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
o Fokusområde 1 – Livsmestring, uddannelse og arbejde. Helbredsorienterede indsatser
for udsatte voksne
o Fokusområde 2 – Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse
Program 2 – Brud med den negative sociale arv for børn og unge
o Fokusområde 1 – Udsatte familiers bæredygtighed
o Fokusområde 2 – Udsatte unges fritidsjobs og iværksætteri
Program 3 – Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere
o Fokusområde 1 – Socialt byggeri med målbar effekt

Program 1 – Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
Fonden støtter indsatser, som mere effektivt styrker voksne udsattes evne til at mestre deres liv og øger
deres chancer for at at komme i job eller uddannelse. Særligt fokuseres der på helhedsorienterede og
tværfaglige indsatser, der tager udgangspunkt i den udsatte borgers egne ressourcer og solid socialfaglig viden. Indsatserne skal kunne forankres i den sociale praksis på langt sigt og bygge på aktører med
tværgående kompetencer.
Fonden støtter initiativer, der effektivt hjælper praktisk begavede udsatte unge videre i erhvervsuddannelse eller job. Det omfatter løft af de forberedende tilbud som f.eks. produktionsskoler, så de i højere
grad bliver led i en uddannelsesfødekæde, fokus på mere sikre overgangssituationer i de unges liv,
praksisrelaterede indsatser i folkeskolen samt styrkede koblinger til erhvervslivet og civilsamfundet.
Indsatserne skal kunne forankres i den sociale og didaktiske praksis på langt sigt og bygge på aktører
med tværprofessionelle kompetencer.
Program 2 – Brud med den negative sociale arv for børn og unge
Fonden støtter særligt helhedsorienterede indsatser, som styrker familiernes bæredygtighed og evne til
at lægge langsigtede strategier for deres børn. Det gælder bl.a. tværsektorielle indsatser, der opbygger
familiernes økonomiske selvhjulpenhed, udvikler deres netværk i lokalsamfundet og styrker deres evne
til at skabe en velfungerende ramme om børnenes uddannelse og trivsel. Det omfatter naturligt styrkede
koblinger mellem familierne, det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet. Indsatserne skal kunne forankres i den sociale og lokale praksis på langt sigt og bygge på aktører med tværprofessionelle kompetencer.
Fonden støtter indsatser, som kan understøtte, at flere udsatte unge får et fritidsjob eller kommer i gang
med iværksætteri. Adgang til fritidsjob har vist sig at være en effektiv måde at bryde negativ social arv,
fordi fritidsjob bl.a. styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning samt forebygger
kriminalitet og anden risikoadfærd. Iværksætteri kan spille en afgørende rolle for en tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke mindst styrke troen på egne ressourcer samt forebygge modstandsidentiteter og

offerroller. I denne forbindelse kan iværksætteri også ses som springbræt til fritidsjob eller ordinær beskæftigelse.
Program 3 – Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere
På nogle områder er der høstet store gevinster ved at indrette byggerier, så de bedre tilpasses brugernes behov og effektivt skaber ønskede forandringer, herunder bedre omkostningseffektivitet i et totaløkonomisk perspektiv. Lavere medicinforbrug og fald i antallet af bæltefikseringer som følge af bedre
indrettede psykiatriske hospitaler er et slående eksempel. Adgang til natur, bedre adgang til personalet
og mulighed for at kunne trække sig tilbage er virksomme faktorer i de gode løsninger. De fysiske rammer understøtter markant et perspektiv, hvor den enkeltes mestring og værdighed er i centrum.
Sundhedsområdet er kendetegnet ved en lang tradition for fokus på effekt, men der er behov for at styrke samme tilgang, når det gælder andre områder og andre målgrupper af udsatte borgere. Fonden støtter særligt socialt byggeri og anlæg med effekt - udvikling af nye løsninger og udbredelse af byggerier
med dokumenteret effekt for målgruppen.
Ansøgningskriterier
Fonden prioriterer projekter af en vis volumen med fokus på viden, effekt og forankring, herunder løsninger i øjenhøjde med de udsatte borgere og feltets praktikere. Ansøgninger skal matche de valgte
program- og fokusområder, og Fonden stiler mod at indgå i frugtbare partnerskaber med en bred vifte af
aktører. Indsatserne vil dog fortsat i høj grad være baseret på idéer og mangfoldige initiativer fra feltet
bredt, ligesom der er fokus på ildsjæle og spirende frivillige organisationer. Der lægges især vægt på:









Brugerperspektiv
Stærk faglighed og fokuserede indsatser med klare mål
Effektive metoder
Tværgående organisatorisk kompetence
Solid forankring
Gode koblinger til arbejdsmarkedet
Stærk kobling mellem den sociale dimension og byggeri
Kvalitet i socialfaglighed og byggeri

Donationen udmøntes hen over en fem-seksårig periode og kan søges af såvel kommuner, regioner,
uddannelsessteder og forskningsinstitutioner som selvejende institutioner, frivillige foreninger og andre
dele af civilsamfundet, ligesom erhvervslivet naturligt kan indgå som partner i støttede indsatser.
Der gives ikke støtte til løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere, falder uden
for begge fondes område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.
Vurdering
Målgruppen for fondens tre programmer er udsatte borgere og der lægges vægt på en tværgående
indsats på tværs af en bred vifte af aktører. Derudover vurderes det, at det vil være en omfattede opgave, at gå i gang med, da der er mange aktører, som skal involveres og der bliver stillet mange krav til
ansøgningen og selve projektet.
På den baggrund og hvis der skal laves en ansøgning til fonden anbefales det, at der bliver lavet FB
laver en fælles ansøgning.
Fondens programmer er interessante og midler fra fonden vil kunne være med til at udvikle den nuværende indsats, som Aalborg Kommune levere til udsatte borgere og især programpakke et og to er relevante. På den baggrund er det relevant, at undersøge nærmere, om FB skal lave en ansøgning til en
eller flere af fondens programpakker.
Mere informationen om fonden findes her:
http://www.apmollerfonde.dk/socialt
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