Kriterier for fordeling af § 18 midler
Kriterier for frivilligt, socialt arbejde i Viborg Kommune
Retningslinjer for fordeling af økonomisk støtte, socialt arbejde, - § 18 midler – i Viborg Kommune
Indledning: Viborg Kommune anser det frivillige sociale arbejde som en vigtig faktor for den
samlede indsats på det sociale og sundhedsmæssige område.
Tildelingskriterierne har til formål at styrke de frivilliges arbejdsbetingelser og medvirke til at skabe
en mangfoldighed i tilbuddene til borgerne.
Lovgrundlag: Lovgrundlaget findes i § 18 i Serviceloven. Heri står der i stk. 1-3_
-

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og
foreninger
Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde
Stk. 3: Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse

Baggrund: Frivilligt socialt arbejde er en samlebetingelse for frivillig indsats, frivillige
organisationer og for aktiviteter, som frivillige organisationer, foreninger og grupper driver inden
for det sociale og sundhedsmæssige område.
Frivilligt socialt arbejde kan bestå af personlig støtte, almen omsorg, opbygning af socialt netværk,
fremme af livskvalitet, aktiviteter m.v.
Frivilligt socialt arbejde er en indsats der:
·
·
·
·

Er frivillig uden retslig eller økonomisk tvang
Er ulønnet
Udføres for andre end familie og slægtninge
Er en formelt organiseret forening eller organisation

En frivillig forening eller organisation karakteriseres ved:
·
·
·

Et frivilligt grundlag, som ikke er fastsat i lovgivning, og som skal kunne beslutte at
nedlægge sig selv
Et almennyttigt (non profit) formål, hvor et evt. overskud ikke kan gives til stiftere eller
medlemmer af organisationen
Den frivillige indsats er en væsentlig del af foreningens grundlag,- og det er et mindstekrav
at bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Hvem kan søge støtte?
Foreninger, organisationer, projekter, institutioner, klubber og netværk som på frivillig basis
udfører aktiviteter til gavn for socialt udsatte borgere kan søge om § 18 midler
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Støtten skal gå til foreninger eller organisationer, som har dagligt virke/hjemsted i Viborg
Kommune og/eller har en væsentlig tilknytning til kommunen.
Der kan gives støtte til lokalafdelinger af en landsdækkende organisation, men der kan også gives
støtte til foreninger, organisationer m.fl., som arbejder på tværs af kommunegrænser.
Det er ønskeligt, at det af hensyn til kvaliteten i arbejdet, er et fagligt velfungerende bagland. Der
udover vil der blive stillet krav til arbejdets kvalitet og indhold, såfremt kommunen skal bevilge
midler eller indgå i samarbejdet.
Målgruppen er:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Børn, unge og familier
Ældre
Handicappede
Flygtninge / indvandrere
Kvinder eller mænd i krise
Misbrugere eller tidligere misbrugere
Hjemløse
Sindslidende
Patient / sygdomsgrupper
Ensomme
Ofre for vold eller seksuelle overgreb
Pårørende til ovennævnte grupper
Idrætsudøvere i det omfang, hvor idræt er en forebyggende aktivitet i forhold til sociale
problematikker

Økonomisk støtte – hvad kan man søge midler til?
Kommunens støtte til det frivillige sociale arbejde er de midler, som kan søges efter § 18, stk. 2.
Midlernes størrelse fastsættes hvert år i forbindelse med budgetlægningen.
Målsætningen for indsatsen kan enten være at vedligeholde og forbedre vilkårene for de frivillige,
som står bag ansøgningen – eller at øge livskvaliteten og velfærden for socialt udsatte borgere.
Der kan søges om tilskud til drift af foreninger, projekter, klubber og lignende, hvor den frivillige
sociale indsats er kernen i aktiviteterne. Der kan også søges midler til drift af enkeltstående
aktiviteter og projekter, fx inden for rammerne af en større organisation, selvejende institution
eller lignende. I disse enkeltstående aktiviteter og projekter skal den frivillige indsats ligeledes
være central.
Ved drift forstås husleje, kørsel, kontorhold og andre administrative udgifter i forbindelse med de
frivilliges virke.
Udover drift kan der søges midler til sociale arrangementer for frivillige og brugere, foredrag,
tilskud til kurser og uddannelse
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Der kan også søges om midler til iværksættelse af nye initiativer, projekter og aktiviteter. I særlige
tilfælde kan der søges midler til løn – som hovedregel for en afgrænset periode. Det forudsætter,
at den lønnede stilling retter sig mod opgaver, der udelukkende har en koordinerende,
faciliteterne og understøttende karakter i forhold til det frivillige arbejde.
Der kan ikke søges om midler til driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter,
landsforeningernes generelle udgifter, etablering af fast ejendom eller inventar udgifter eller
bestyrelsesarbejde.
I forlængelse af ovenstående kan nævnes en række eksempler på frivillige sociale aktiviteter. Det
er vigtigt, at fremhæve, at der netop er tale om eksempler, som på ingen måde er udtømmende:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rådgivninger – fx telefonrådgivninger
Besøgsvennetjenester
Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
Ledsageordninger på frivillig basis
Frivilligcentre og kontaktsteder
Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.fl.
Krisecentre, fx kvindekrisecentre
Sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter
Sociale aktiviteter, fx for truede unge, etniske minoriteter
Bruger organisering, fx for hjemløse eller mennesker med misbrug

Om ansøgningerne
Ansøgningsskemaet sendes på mail til job-velfaerd@viborg.dk eller printes ud via Viborg
Kommunes hjemmeside. Mere eksakt via www.viborg.dk – herefter klip på ”Borger” og ”Om
Kommunen”. Ellers kan du rette henvendelse til:
Viborg Kommune, Job og Velfærd
Ledelsessekretariatet
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
telefon: 41933481
Det er muligt at søge flerårige bevillinger. I tilfælde af en flerårig bevilling vil der kunne afkræves
mere styring af de tildelte midler, og der skal kunne fremlægges en handleplan for benyttelsen af
midlerne.
Når Viborg Kommune har modtaget en ansøgning, foretages der en vurdering af, om ansøgeren
opfylder kriterierne for at søge om § 18 midler. Herefter foretages en faglig vurdering af det
ansøgte beløbs størrelse sammenholdt med aktivitetens / foreningens formål og effekt for
målgruppen.
Størrelsen af foreningens egenkapital vil desuden også indgå som et vurderingskriterium
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Som det fremgår af ansøgningsskemaet, så skal der fremlægges budget for det år, hvori der søges
midler. Såfremt midlerne ikke er forbrugt, kan man ansøge om overførsel til næste år til
gennemførsel af den anførte aktivitet. Såfremt midlerne ikke er anvendt eller kan anvendes til den
anførte aktivitet, skal midlerne returneres til kommunen.
Ansøgningerne vil blive vurderet af administrationen og endelig godkendt i Frivillighedsrådet.
Frivillighedsrådet afgør alle ansøgninger til beløb til og med 20.000 kr. Såvel administrationens
vurdering og Frivillighedsrådets anbefaling på mere end 20.000 kr. vil blive forelagt Social- og
Arbejdsmarkedsudvalget, som så tager endelig stilling til ansøgningerne. Sluttelig meddeles
bevilling eller afslag.
Frivillighedsrådet kan sammen med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vælge at fastsætte et tema
for at målrette en fælles indsats i tildelingen af § 18 midler.
Der er tre ansøgningsfrister hvert år. Fristerne er 1. oktober, 1. februar og 1. juni.
Det er sådan, at ansøgningsrunden med frist den 1. oktober er hovedrunden, mens de to øvrige
runder er supplerende. Det vil sige, at interesserede – om muligt – helst skal anvende
hovedrunden med frist 1. oktober til at ansøge, og at der kan søges om et beløb for et helt år ad
gangen. De to øvrige runder – dvs. dem med frist 1. februar og 1. juni – kan så anvendes til nye,
evt. store projekter og undtagelsesvis til de foreninger med projekter, som ikke nåede at søge
midler i forbindelse med hovedrunden.
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