Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt.

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
EFTER § 18 I LOV OM SOCIAL SERVICE
OBS: Der er ansøgningsfrist til § 18-puljen mandag den 10. maj 2021 kl. 12. Ansøgninger indsendes med
digital post via linket ”Skriv til paragraf 18”, som findes på hjemmesiden https://www.kk.dk/stoette-tilfrivilligt-socialt-arbejde-paragraf18
GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
Projektets titel
Foreningens oplysninger
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
SE/CVR-nr. (for udbetaling af midler kræves et SE/CVR-nr. tilknyttet en NEM-konto):
Projektets juridisk ansvarlige (juridisk ansvarlig må gerne være samme person som kontaktperson)
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Projektets kontaktperson
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:

HVAD SØGES DER PENGE TIL?
Fortsættelse eller opstart af projekt? (sæt kryds)
Fortsættelse af igangværende projekt/aktiviteter
Opstart af nye aktiviteter eller gennemførelse af engangsaktiviteter
Hvilken aktivitet er der primært tale om? (sæt kun ét kryds)
Aktiviteter målrettet pårørende
Besøgsvennetjeneste
Frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
Frivillige sociale foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
Frivillighedsformidling
Ledsagerordning på frivillig basis
Rådgivning/telefonrådgivning
Social café/værested
Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
Andet (Angiv anden aktivitet her:______________________________________________________
______________________________________________________
)
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Hvis der er tale om flere typer af aktiviteter, sæt da kryds nedenfor (sæt evt. flere krydser)
Aktiviteter målrettet pårørende
Besøgsvennetjeneste
Frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
Frivillige sociale foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
Frivillighedsformidling
Ledsagerordning på frivillig basis
Rådgivning/telefonrådgivning
Social café/værested
Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
Andet (Angiv anden aktivitet her:______________________________________________________ )

PROJEKTETS MÅLGRUPPE, FORMÅL OG AKTIVITETER
Hvem er projektets målgruppe? (sæt kun ét kryds)

Borgere med handicap

Borgere med psykiske lidelser

Borgere berørt af udsatte-problematikker

Børn og forældre
Generelle sociale organisationer
Beskriv projektets formål og hvilken forandring projektet vil føre til for målgruppen (max 5 linjer)
Indsæt evt. et link til foreningens hjemmeside.

Beskriv projektets aktiviteter, herunder hvor ofte hver aktivitet gennemføres, og hvor mange
deltagere fra målgruppen, der forventes at deltage i de enkelte aktiviteter (Max 10 linjer).
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Hvor finder aktiviteterne primært sted? (sæt kun ét kryds)

Hele København
Amager Øst
Amager Vest
Bispebjerg
Brønshøj-Husum
Indre By
Nørrebro
Valby
Vanløse
Vesterbro/Kgs. Enghave
Østerbro
Andet (Angiv andet sted her:_________________________________________________________)

Hvis aktiviteterne foregår andre steder, sæt da kryds nedenfor (sæt evt. flere krydser)

Hele København
Amager Øst
Amager Vest
Bispebjerg
Brønshøj-Husum
Indre By
Nørrebro
Valby
Vanløse
Vesterbro/Kgs. Enghave
Østerbro
Andet (Angiv andet sted her:_________________________________________________________)

PROJEKTETS OMFANG
Hvor mange personer fra målgruppen med bopæl i Københavns Kommune vil projektet samlet set
have kontakt med i løbet af en måned?

Hvor mange frivillige vil være tilknyttet projektet? (eventuelle brugerfrivillige tælles også med)

BUDGET OG ANSØGT BELØB
Hvilket beløb ansøges der om fra Københavns Kommunes § 18-midler? Vær opmærksom på, at der
maksimalt kan uddeles 500.000 kr. pr. år pr. ansøgning.
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Søges der om en længerevarende bevilling (der gives henholdsvis 2- og 3-årige bevillinger)
Ja
Nej

Kun for projekter, der søger 100.000 kr. eller derover:
Kryds af om et eller flere af de følgende fokusområder fra Københavns Kommunes Socialstrategi
indgår i projektets primære målsætning:
Borgere med særlige behov er mindre ensomme
Borgere med særlige behov kommer i beskæftigelse
Borgere med særlige behov kommer i uddannelse
Børn og unge med særlige behov opnår et fagligt niveau i grundskolen, som kvalificerer dem
til en ungdomsuddannelse
Borgere med særlige behov deltager i foreningsliv eller frivilligt arbejde
Borgere med særlige behov oplever god livskvalitet i dagligdagen
Borgere med særlige behov får en mere stabil boligsituation
Ingen af ovenstående

Københavns Kommunes Socialstrategi kan findes her: https://www.kk.dk/socialstrategi
Budget for projektet (angiv det samlede budget for projektet, hvor både udgifter og indtægter
fremgår, og hvori det er tydeligt udspecificeret hvilke budgetposter, som skal dækkes af § 18-midler
fra Københavns Kommune) Vedhæft evt. budget som bilag.
Indtægter
Indtægtspost
Indtægtspost
Indtægtspost

I alt

Beløb (kr.)

Udgifter

Beløb (kr.)

Udgiftspost
Udgiftspost
Udgiftspost

0,00 kr I alt

Hvordan vil projektet blive gennemført, hvis kun en del af det ansøgte beløb bevilliges?

Hvilke andre midler er der søgt til finansiering af projektet?
Driftstilskud eller andre midler fra Københavns Kommune (angiv hvor meget for
2021/2022:__________________)
Satspuljemidler (angiv hvor meget, der er søgt om: ______________)
§ 18-midler fra andre kommuner (angiv hvor meget, der er søgt om: ______________)
Andre (Angiv anden finansiering her:____________)
Ingen af de nævnte
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0,00 kr

KONTAKT TIL SOCIALFORVALTNINGEN
For vejledning og spørgsmål til ansøgningsprocessen og ansøgningsskemaet
Tlf.: 20 53 61 56
Mail: paragraf18@kk.dk
For spørgsmål vedr. udbetaling og regnskab
Tlf.: 23 25 57 15
Mail: paragraf18@kk.dk
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