§ 18 – Tilskud til
frivilligt socialt arbejde 2020
Rammer og vilkår – retningslinjer for tilskud

Opdateret 25.09.2019

Frivillighedspolitikken – rammer og vilkår
Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde i kommunen på alle niveauer.
Politikken skal være et hjælpende redskab for lokale ildsjæle, borgere og virksomheder, frivillige organisationer og foreninger, kommunale politikere og medarbejdere, når frivilligheden
sættes i spil.
Frivillighedspolitikken består af tre elementer:
 En række værdiformuleringer, der sætter fokus på arbejdet med og udviklingen af frivillighedsbegrebet
 En hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet
 Bilag der beskriver konkrete rammer og vilkår for frivilligheden
Politikken tager afsæt i den grundlæggende vision, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget
for Rudersdal Kommune: Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune.
For at løfte denne vision vil Frivillighedspolitikken understøtte velfærdssamfundets udvikling i
et samspil mellem borgerne, frivillige, erhverv og kommune. Den forankres med afsæt i følgende værdier:





Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune
Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes
Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse
Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune

I det følgende er rammer og vilkår nærmere beskrevet. Rammerne og vilkårene er blevet til i
et tæt samspil mellem frivillige, fagpersoner fra de kommunale fagområder og relevante/interesserede borgere.

2

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Rammer og mål for samarbejdet med de lokale frivillige sociale organisationer, foreninger og grupper af personer
Rudersdal Kommune ønsker, at opnå en styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde ved:









at tilbyde støtte til det frivillige sociale arbejde i kommunen
at tilbyde samarbejde med lokale frivillige organisationer på baggrund af kendte og fremtidige behov og ønsker om at indgå i et tættere samarbejde
at inddrage de frivillige i løsningen af sociale problemer og forebyggende initiativer
at sikre dialogen mellem de frivillige organisationer og det offentlige
at medvirke til at styrke de sociale netværk
at skabe helhed i indsatsen og problemløsningen i det sociale arbejde
at medvirke til respekt for det frivillige sociale arbejdes egenart og styrke
at yde økonomisk støtte til konkrete frivillige aktiviteter samt styrkelse af den selvorganiserede frivillighed

Sigtet med ovennævnte mål er at støtte op om den frivillige indsats, således at de økonomiske
og andre barrierer for en udvikling af denne indsats mindskes samt at støtte og opmuntre de
frivillige sociale organisationer til at udbygge eksisterende sociale aktiviteter og udvikle nye.
Det er Kulturområdet, der varetager administrationen af nærværende retningslinjer.

Hvem kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde



Lokale foreninger, organisationer og interessegrupper som udfører frivilligt arbejde inden
for det sociale og sundhedsmæssige område i Kommunen
Mindre regionalt eller nationalt dækkende foreninger for særligt udsatte med lokale medlemmer
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Prioriteret tema

Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at tematiseringen for 2020 skal have fokus på ”mental
sundhed” der tager udgangspunkt i ”5 veje til et godt liv”.
De 5 veje til et godt liv er:







Styrk dit netværk
Lær noget nyt
Lev dit liv aktivt
Vær til stede i nuet
Giv af dig selv

Du kan læse pjecen ”5 veje til et godt liv” her: 5 veje til et godt liv
Ansøgninger under dette tema vil blive prioriteret i forbindelse med den endelige fordeling af
tilskud.

Hvad kan der ydes støtte til
Der ydes primært støtte til aktivitetsfremmende udgifter til eksempelvis:









etablering af forening
rådgivninger
besøgsvennetjenester
støtte og kontaktpersoner på frivillig basis
aflastningstjenester for pårørende
foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper og interessegrupper
sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter
sociale aktiviteter, f.eks. med truede unge eller etniske minoriteter eller i boligområder

Der ydes i mindre grad støtte til drift.
Følgende kriterier indgår i prioritering af ansøgningerne:
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aktiviteter der har fokus på temaet mental sundhed, der tager udgangspunkt i ”5 veje til et
godt liv” – se afsnittet ”Prioriteret tema”
aktiviteter der fremmer samarbejdet i det lokale frivillige sociale arbejde
aktiviteter som har et konkret frivilligt sigte (ikke-lønnet, udføres over for andre end familie
og slægt, til gavn for andre end én selv og ens familie, af formel karakter (i forening eller
anden organisatorisk ramme)

Konkrete driftsudgifter som forudsættes dækket for at foreningsaktiviteterne kan gennemføres
vil kunne imødekommes, dog skal de stå i forhold til egenbetalingen/deltagerbetalingen som
oplyses.
Der kan ikke ydes tilskud, hvis der ydes tilskud efter anden lovgivning. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes.

Hvordan søges der støtte
Der skal søges elektronisk.
Ansøgningsskema finder du på Rudersdal Kommunes hjemmeside
Ansøg om tilskud
Ansøgningsfrist er den 1. november.

Proces for behandling





Primo efteråret holder Frivilligcenter Rudersdal informationsmøde for interesserede foreninger, hvor der bl.a. orienteres om forudsætningerne for at kunne ansøge om tilskud.
For selve ansøgningsåret er der frist 1. november året før
Ansøgere vil inden udgangen af året modtage meddelelse om et eventuelt tilskuds størrelse. Eventuelt tilskud udbetales i løbet af januar i det nye år
Foreningerne skal senest det følgende år den 1. maj fremsende en kort skriftlig redegørelse og et regnskab for sidste års modtaget tilskud

Retningslinjer
Med udgangspunkt i Socialministeriets vejledning samt lokale regler er der fastlagt følgende
retningslinjer:






En mindre del af puljen tilbageholdes til eventuel fordeling midt på året alene til nye foreningers ansøgninger
Regionale foreninger der har brugere fra Rudersdal Kommune, der deltager i aktiviteter
mere end 10 gange om året får 1.000 kr. pr. år pr. bruger i tilskud. Deltager brugerne i aktiviteter mindre end 10 gange om året, gives der 400 kr. pr. år pr. bruger i tilskud.
Ubenyttet eller overskydende tilskud skal returneres til puljen. Beløb under 500 kr. skal ikke tilbagebetales
Overførsel af ubrugte midler mellem årene kan kun ske efter ansøgning
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Folkeoplysningsudvalget har bemyndiget Kulturområdet til at varetage nærværende retningslinjer
Folkeoplysningsudvalget træffer den endelige beslutning om fordeling af årets tilskud til §
18
Der udarbejdes en årlig redegørelse til Folkeoplysningsudvalgets behandling og vurdering
af det foregående års forløb samt tematisering af kommende år

Manglende indsendelse af regnskab rettidigt






Hvis ikke regnskabet indsendes rettidigt, skal foreningen tilbagebetale 10% af tilskuddet
første gang der indsendes for sent og 25% af tilskuddet, hvis der er tale om to på hinanden følgende år
Der foretages ikke fradrag, såfremt foreningen skriftligt via e-mail søger om udsættelse
inden ansøgningsfristens udløb, heller ikke ved særlige omstændigheder f.eks. sygdom
hos den ansvarlige
Ovenstående er gældende fra ansøgningsåret 2019

Anden støtte end økonomisk
Rudersdal Kommune samarbejder med Frivilligcenter Rudersdal. Frivilligcentret yder hjælp og
rådgivning til foreninger og organisationer – f.eks. til fundraising, udarbejdelse af PR materiale, kopiering og hjælper nye foreninger i gang.
De frivillige sociale foreninger har mulighed for at indgå samarbejde med folkeoplysende voksenundervisningsforeninger (f.eks. AOF, FOF, LOF) omkring debatskabende aktiviteter.
En debatskabende aktivitet kendetegnes ved, at emnet har interesse for fælleskabet og at
deltagerne inddrages aktivt i debat om emnet. Det kan f.eks. være politikere, der debatterer et
bestemt emne, musikarrangement eller foredrag med efterfølgende debat. Der er stor frihed til
form og indhold for de debatskabende aktiviteter.

Ikrafttræden
Disse retningslinjer er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2013.
Folkeoplysningsudvalget har den 11. august 2015 besluttet administrative ændringer i regelsættet. Reglerne har virkning fra den 1. januar 2019.
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RUDERSDAL
KOMMUNE
Kultursekretariatet
Øverødvej 246 B
2840 Holte
Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

