Retningslinjer for § 79
Tilskud til generelle aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte
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Retningslinjer for tilskud efter § 79 i Lov om Social Service
Rudersdal Kommune kan efter § 79 i Lov om Social Service iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at
forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af den ældres og handicappedes helbredstilstand og
trivsel i øvrigt.
Tilbuddene skal være åbne for personer der modtager pensioner og/eller efterløn.
Det er Social og Sundhed, der varetager administrationen af nærværende retningslinjer.

Hvem kan søge tilskud
Lokale foreninger, klubber, frivillige, organisationer og grupper af borgere eller enkelte borgere, der
iværksætter generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Prioriteret tema for 2020
Social- og Sundhedsudvalget har for 2020 tematiseret puljen til initiativer, som understøtter overskriften ”Sammen med borgeren” med primært fokus på egenmestring, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Værdierne kan foldes ud til at omfatte tryghed, relationer, værdighed, ansvar, kvalitet og sammenhæng.

Hvad kan der ydes støtte til
Der ydes primært tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte og i mindre grad til drift.


At bevare, styrke og skabe meningsfulde (og nye) relationer med andre borgere for herigennem at forebygge ensomhed



At fremme trivsel og livskvalitet gennem sundhedsfremmende tiltag, som fx fysisk aktivitet
eller udflugter



Aktiviteter af oplysende og/eller musikalsk karakter, fx foredrag, inspirationsmøder eller
musikcafé

Ansøgninger under dette tema vil blive prioriteret i forbindelse med den endelige tildeling af tilskud.

Følgende kriterier indgår i prioritering af ansøgningerne:





Aktiviteter, hvor det forebyggende og aktiverende element er det primære formål
Arbejdet/aktiviteten skal finde sted i Rudersdal Kommune
Geografisk spredning i kommunen
Aktiviteterne skal være åbne for alle inden for målgruppen

Konkrete driftsudgifter som forudsættes dækket for at foreningsaktiviteterne kan gennemføres vil
kunne imødekommes, dog skal de stå i forhold til egenbetalingen/deltagerbetaling, som skal oplyses på ansøgningen.
Der kan ikke ydes tilskud, hvis der efter anden lovgivning ydes tilskud. Her gælder den almindelige
regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes.
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Hvordan søges der støtte
Der skal søges elektronisk for 2020 på kommunens hjemmeside:
https://frivillig.rudersdal.dk/soegtilskud
Rudersdal Kommune
Social og Sundhed
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Yderligere spørgsmål kan sendes til: socialogsundhed@rudersdal.dk
Ansøgningsfrist samt puljens størrelse annonceres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside
ca. 1 måned før fristens udløb.

Proces for behandling


Primo efteråret bliver der afholdt et offentligt informationsmøde hvor der vil blive orienteret om
hvilket tema Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget for det kommende år. Mødet vil blive
afholdt med repræsentanter for Social og Sundhed samt Kulturområdet.



For selve ansøgningsåret 2020 er der ansøgningsfrist den 1. november 2019



Ansøgere vil medio december modtage meddelelse om eventuelt tilskuds størrelse



Modtagere af tilskud skal senest 1. maj 2021 fremsende en kort skriftlig redegørelse og regnskab for § 79 tilskud i 2020

Retningslinjer


Social- og Sundhedsudvalget har bemyndiget Social og Sundhed til at varetage nærværende
retningslinjer



Der udarbejdes en årlig redegørelse til Social- og Sundhedsudvalgets behandling og vurdering
af det foregående års forløb samt tematisering af kommende år

Ubenyttede- eller overskydende tilskud skal returneres til puljen.

Ikrafttræden
Disse retningslinjer er besluttet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 13.08.2014. Det prioriterede tema for tildeling besluttes for ét år ad gangen af Social- og Sundhedsudvalget. Tema for 2020
er godkendt på mødet den 14.08.2019.
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