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Notat med begrundelser for indstillede beløb i puljen til frivilligt 
socialt arbejde - § 18-midlerne for 2013 

 

I de seneste år har det været fast praksis, at alle ansøgninger til puljen 

for frivilligt socialt arbejde behandles lige, uden en forudgående 

prioritering af særlige områder. Dog foretages en samtænkning ift. 

Sundheds- og omsorgsforvaltningens udmøntning af støtte efter 

servicelovens (SEL) § 79 til ældrerettede aktiviteter i klubber og 

foreninger. Det betyder, at vurderingen af eventuel støtte efter 

servicelovens § 18 foretages under hensyn til, at der tillige ydes støtte 

efter SEL § 79. For at få støtte efter SEL § 79 skal tilbuddet have et 

aktiverende og forebyggende sigte. Der er en del frivillige sociale 

foreninger målrettet ældre, der ikke modtager støtte efter SEL § 79.  

Ved udarbejdelsen af indstillingen til Socialudvalget tilstræbes det, at 

tilskudsmidlerne fordeles således, så de dels muliggør udvikling af 

nye frivillige sociale initiativer samt giver mulighed for, at 

igangværende initiativer kan fortsætte. En forenings bevilling kan 

derfor variere fra år til år.  

Indstillingen til Socialudvalget udarbejdes efter den eksisterende 

praksis af den såkaldte forberedelsesgruppe, der udgøres af 

forvaltningen og to medlemmer af Socialudvalget.   

Forberedelsesgruppen udarbejder en samlet indstilling til 

Socialudvalget. Ved forelæggelse af indstillingen for Socialudvalget 

foreligger der således alene én samlet indstilling.  

Hvis forberedelsesgruppen ikke har en fælles holdning til indstillingen 

af specifikke foreninger fremlægges disse foreningers ansøgninger til 

særskilt behandling for udvalget.    

Ved behandlingen af de enkelte ansøgninger vurderes det, hvor stor 

effekt den pågældende aktivitet har i forhold til ressourceindsatsen - 

herunder hvor mange brugere, der får gavn af tilbuddet og hvor mange 

frivillige, der er tilknyttet projektet. Økonomien i foreningen/projektet 

vurderes også, dvs. anvendelsen af midlerne ift. husleje, 

administration, øvrige driftsomkostninger m.v.  
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Spørgsmål fra Socialudvalgets behandling af ansøgningerne 

vedrørende 2013 vedrørende baggrunden for fastsættelsen af det 

indstillede beløb 

På socialudvalgets møde den 21. november 2012 blev der stillet 
spørgsmål til konkrete ansøgninger med ønske om nærmere 
begrundelse for det indstillede beløb:    
 
Nr. 21 Foreningen Byens Vandrefugle 
Foreningen Byens Vandrefugle tilbyder vandreture på hverdage med 
frivillige guider primært til socialt udsatte mennesker og sekundært til 
ældre borgere. Byens vandrefugle har samarbejde med bl.a. Sinds 
lokalkreds, forebyggelsescentre, væresteder, distriktspsykiatriske 
centre, socialcentre og Støtte og Kontakt Centret. Socialforvaltningen 
vurderer, at vandreture med ligesindede kan bidrage til at modvirke 
ensomhed samt kan højne den fysiske aktivitet hos målgruppen. Det 
vurderes, at tilbuddet er indenfor kategorien frivilligt socialt arbejde.  
 
Forberedelsesgruppen havde indstillet Foreningen Byens Vandrefugle 
til 5000 kr. i 2013 (20.000 i 2012). 
 
Nr. 97 ABA-forældre i København 
Målgruppen for indsatsen er forældre til børn med autisme eller 
forældre til børn, der er under udredning for autisme. Formålet med 
det frivillige sociale arbejde i Københavns Kommune for forældre til 
børn med autisme er at videreudvikle og styrke det eksisterende 
sociale netværk for forældrene. 
 
Forvaltningen havde i sit oplæg til forberedelsesgruppen anført 40.000 
kr. Socialforvaltningen havde i sin indstilling lagt vægt på, at forældre 
til børn med autisme har et stort behov for rådgivning og behov for at 
udveksle erfaringer med andre forældre til handicappede børn, 
herunder at få oplysning om, hvilke af kommunens tilbud, der kan 
være relevante. 
 
Forberedelsesgruppen drøftede ansøgningen, og indstillede ABA-
forældre i København til 20.000 kr. (50.000 kr. i 2012). 
 
Nr. 88 KIFU 
KIFU er en idrætsforening for udviklingshæmmede med frivillige 
trænere tilknyttet. Socialforvaltningen vurderer KIFU som et godt og 
relevant tilbud til borgere med handicap, da målgruppen har svært ved 
at deltage i de almindelige idrætstilbud. Tilbuddet vurderes at have 
betydning for målgruppens sundhedstilstand. KIFUs bevilling er 
40.000 kr., mindre end sidste år. Dette skyldes, at puljen størrelse er 
betydelig mindre, hvilket har resulteret i, at KIFU ligesom mange 
foreninger i 2013 oplever en nedgang i bevillingens størrelse.   
 
Udover § 18-midlerne vil KIFU i 2013 modtage 531.342 kr. fra 
Socialforvaltningen til løn og husleje.  
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Forberedelsesgruppen havde indstillet KIFU til 160.000 kr. i 2013. 
(200.000 kr. i 2012) 
 
 
Nr. 33 Psykologisk Rådgivning SIND 
Forvaltningen vurderer, at SINDs psykologiske rådgivning er et godt 
og relevant projekt, som kan bidrage til at forebygge, at målgruppens 
problemer eskalerer. 
 
Under hensyn til, at den samlede pulje er reduceret i 2013 var 
indstillingen til SINDs psykologiske rådgivning også påvirket heraf. 
Der er ud fra SINDs ansøgning og de dertilhørende budgetposter 
prioriteret at give midler til kurser og temamøder og supervision men 
ikke til forplejning, befordring, kontorhold mv. 
 
Forberedelsesgruppen havde indstillet Psykologisk Rådgivning SIND 
til 60.000 kr. i 2013. (96.000 kr. i 2012). 
 
Nr. 31 Danner 
Dannerhusets frivillige er en central ressource for organisationens 
virke. De frivillige bidrager til indsatsen og omfanget af arbejdet med 
og for voldsudsatte kvinder og deres børn. Dannerhuset ønsker at 
opkvalificere og fastholde deres frivillige. Endvidere ønskes der 
midler til en frivillighedskonsulent. Dannerhuset har 200 frivillige, 
fortrinsvis københavnske kvinder med forskellige sociale, etniske og 
faglige baggrunde. De frivillige er delt efter funktion fx aften- og 
weekendvagter på krisecentret, netrådgivning og bistand til de 
voldsudsatte kvinder og børn med praktiske gøremål og sociale 
aktiviteter.  
 
Forberedelsesgruppen havde indstillet Dannerhuset til 150.000 kr. i 
2013 (300.000 kr. i 2013). 


