Fristen
ansøgn for
ing
puljerne til
e
mandag r
d. 24. se
pt. ‘18

Økonomisk støtte til
frivilligt socialt arbejde
Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune indkalder hermed
ansøgninger om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2019

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra 3 forskellige puljer jf. servicelovens § 18.

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer
Social- og Sundhedsudvalget har peget på disse temaer og
indsatsområder for puljen:
• Initiativer, der fremmer samarbejdet mellem frivillige
organisationer og kommunen
• Initiativer med fokus på forebyggelse af overforbrug af alkohol
• Initiativer med fokus på mental sundhed

Forebyggelse af ensomhed for ældre
og socialt udsatte borgere
Social- og Sundhedsudvalget har peget på disse temaer og
indsatsområder for puljen:
• Initiativer, der understøtter brobygning fra sociale tilbud
til foreningslivet
• Initiativer, der fremmer unges engagement i frivilligt
arbejde, herunder samarbejde med ungdomsuddannelserne
og folkeskolen
• Initiativer, der understøtter netværksdannelse og
fremmer ensommes deltagelse i foreningslivet

Støtte til frivilligt socialt arbejde
Der kan ydes tilskud til frivillige sociale aktiviteter indenfor
hele det sociale område.
Det vil sige aktiviteter for børn, unge og voksne indenfor
områderne handicap, flygtninge, misbrug, udstødte mv.
Du kan læse mere om kriterier, temaer og ansøgning samt søge
puljerne på kommunens hjemmeside:
http://www.svendborg.dk/kommunen/legater-arv-og-puljer
Infomøde om puljer:
Onsdag d. 5. september 2018 kl. 14.00 - 15.00 i Frivillighuset.
Få hjælp til at søge elektronisk:
Da ansøgning til puljerne skal ske elektronisk, vil der endvidere være
mulighed for hjælp til dette i Frivillighuset, Havnegade 3, Svendborg,
onsdag den 5. september 2018 mellem kl. 15.00 og 17.00.
Her kan materiale til brug for ansøgningen medbringes, og man får
mulighed for at låne computer – og et par medarbejdere står klar
med råd og vejledning.
Hvis du vil undgå ventetid den 5. september, kan du kontakte
Frivillighuset på telefon 6220 1130 og aftale et tidspunkt.
Yderligere oplysninger om puljerne kan fås ved henvendelse til
Socialafdelingen på telefon 6223 3931 eller pr. mail til:
pia.holm@svendborg.dk
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