Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde
Indledning
Retningslinjerne er godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget den 28. juni 2017 og er gældende fra budgetåret 2018 – dvs. fra og med ansøgningsfristen 15. oktober 2017.
Når vi med afsæt i Frivilligstrategien for Aalborg Kommune taler om frivillighed, definerer vi
en frivillig som ”en person, der yder en aktiv indsats med henblik på at gavne andre end sig
selv”. Hvor indsatsen er:
 Ulønnet, dog med mulighed for kompensation for udgifter (kørsel, telefon og lign.).
 Utvungen, dvs. uden at der er sanktioner forbundet med at stoppe.
 Organiseret, fx i en forening, på et ældrecenter eller ved større arrangementer eller
uorganiseret som enkeltperson eller netværksgruppe.

Formål med støtten
Formålet med Aalborg Kommunes støtte er særligt at vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper, dvs. syge, svage og truede/udsatte grupper i samfundet.

Hvem kan søge Foreninger og andre former for organisationer/netværk/enkeltpersoner kan
søge støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Hvornår og hvordan kan der søges Der kan søges én gang om året 15. oktober (dog først
15. november i 2015). Der kan også søges om at få støtte og tilsagn om støtte i op til 3 år.
Dette vil dog være betinget af kommunens budget og bloktilskud i de ansøgte år.
Der kan ansøges elektronisk via en selvbetjeningsløsning på Aalborg Kommunes hjemmeside under støtte til frivilligt socialt arbejde. Regnskab over hvordan den bevilligede støtte er
anvendt, aflægges i samme system hvert år senest 31. marts det efterfølgende år.
Foreningerne tilbydes vejledning i ansøgningsformen. En forening kan kun blive fritaget, hvis
den ikke kan få en bredbåndsforbindelse på 512 k/bit. I praksis betyder det, at meget få foreninger kan blive fritaget. Anmodning om fritagelse sker til Borgerservice i Aalborg Kommune.
Forud for hver ansøgningsrunde vil den økonomiske ramme blive udmeldt på hjemmesiden,
herunder om der i det enkelte år er særlige områder, der ønskes prioriteret (fx emner, hvor
der ønskes debat/nedbrudt tabuer). Temaer udmeldes først gang ved ansøgningsfristen i
2016.

Der kan søges til aktiviteter, drift og etablering til ét eller flere år ad gangen. Foreningerne er
ikke ringere stillet ved at søge for ét år ad gangen.




Der kan som minimum ansøges om 2.000 kr.
Der er ikke krav om medfinansiering
Huslejeudgifter støttes undtagelsesvis og maksimalt med op til 75 % af den dokumenterede, nødvendige udgift.

Den aktivitet, der søges støtte til, skal understøtte, at
 gøre Aalborg Kommune til et bedre sted at leve – blive integreret, få social støtte
og/eller en bedre sundhed
 forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige i deres frivillige sociale indsats; herved forstås arbejde med borgere i en socialt udsat eller sårbar livssituation.
Målgruppen for aktiviteter, der støttes, er socialt udsatte grupper, herunder
 udsatte børn og unge
 udsatte blandt mennesker med handicaps
 ensomme
 ældre med begrænset eller intet netværk
 udsatte blandt mennesker af anden etnisk oprindelse
 misbrugere eller tidligere misbrugere
 sindslidende
 sygdomsgrupper
 mennesker i krise
 ofre for vold og seksuelle overgreb
 udstødte og marginaliserede grupper
 pårørende til ovennævnte målgrupper
Kendetegnet for målgrupperne er, at deres livssituation kan forhindre dem i deltagelse på
almindelige vilkår, fx at få en uddannelse, et arbejde, at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle
arrangementer på egen hånd, eller at indgå i sociale relationer og netværk.
Betingelser for tildeling er at
 aktiviteten er en frivillig indsats til fordel for målgruppen
 aktiviteten er rettet mod borgere bosat i kommunen
 den frivillige indsats er til gavn for andre end én selv og ens familie
 aktiviteten har et konkret formål og primært udføres af frivillige foreninger, grupper/netværk og i særlige tilfælde også enkeltpersoner.
Herudover vægtes at
 ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt
børn og unge, erhvervsaktive og seniorer
 nye foreninger understøttes, så den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige
arbejde i Aalborg Kommune styrkes
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lokale foreninger med ingen eller begrænset formue prioriteres (ved vurdering af ansøgninger om støtte fra lokale afdelinger af landsdækkende organisationer tages
landsorganisationens eventuelle formue med i vurderingen).
aktiviteten er sundhedsfremmende for de nævnte målgrupper
aktiviteten udvikler og anerkender de frivilliges indsats

Der ydes ikke støtte til ordinær drift af socialøkonomiske virksomheder.

Administrative principper
Tildeling af tilskud fra puljen beror på en konkret individuel vurdering og prioritering i hver ansøgningsrunde i forhold til udmeldte midler og temaer.
Der vurderes på antal ansøgere, formålet med indsatsen, hvordan aktiviteten kan gavne
målgruppen, formueforhold og formålet med denne mv.




tildeling af tilskud fra puljen er betinget af, at der ikke kan opnås støtte til formålet/aktiviteten via anden lovgivning fx folkeoplysnings- eller fritidslovgivningen
tilskud fra øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune kan modregnes i tilskud fra puljen
ved ansøgninger om dækning af lokaleudgifter indgår det i vurderingen, om kommunen på anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed

Foreninger, der får afslag, får anvist en anden mulighed for støtte efter anden lovgivning, hvis
denne mulighed er til stede.
Regnskab indberettes hvert år inden den 31. marts det efterfølgende år elektronisk på hjemmesiden af alle, der har modtaget støtte efter SEL § 18. Foreninger med flerårig støtte skal
ligeledes indberette årsregnskab. Regnskabet skal tydeligt vise, at tilskuddet er anvendt til
formålet som ansøgt og bevilliget. Såfremt regnskab ikke indberettes, kan kommunen kræve
de tildelte støttemidler tilbage. Hvis støttebeløbet er brugt til andet formål end det, der er angivet i ansøgningen, vil der ligeledes blive krævet tilbagebetaling. Støtte, der ikke er anvendt,
kan ikke overføres til efterfølgende år.
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