Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18
samt for Social og Sundhedsudvalgets frivilligpriser
Lovgrundlag
Jævnfør § 18 i Lov om social service er kommunen forpligtet til at samarbejde med frivillige sociale
organisationer og foreninger. Kommunen afsætter årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde
Det er den enkelte kommune, der fastsætter rammerne for samarbejdet med den frivillige sektor.
Ifølge lovgivningen bør samarbejdet sigte mod lokale frivillige sociale foreninger, lokale afdelinger af
landsorganisationer eller andre frivillighedsinitiativer af mindre formaliseret art, men der er ingen
aktiviteter eller projekter, der på forhånd er garanteret eller udelukket fra at modtage § 18 støtte. Det
er derimod en betingelse for at modtage støtten, at det er den frivillige indsats, der er kernen i projektet.
Mål for det frivillige sociale arbejde
Målet er, gennem et åbent og tillidsfuldt samarbejde, at styrke livskvaliteten hos den enkelte, og
fremme det sociale fællesskab for og blandt de grupper af borgere, som det frivillige arbejde
retter sig mod.
For at fremme disse mål sikres dialogen mellem det frivillige og det offentlige arbejde, så tilbuddene
indbyrdes supplerer hinanden.
Rammer for tildeling af midler i Sorø Kommune
Der ydes støtte til arbejde inden for følgende områder:
 Sundhed- og sundhedsfremme
 Socialt forebyggende arbejde
 Netværksskabende arbejde
Målgrupperne er socialt sårbare, for eksempel:
 Børn / unge med særlige vanskeligheder
 Særligt udsatte og ensomme ældre
 Marginaliserede eller vanskeligt stillede
 Personer med handicap
Ansøgning om støtte
§ 18 tilskud kan søges 1 gang årligt, med ansøgningsfrist 1. nov.
Der anvendes særligt ansøgningsskema, der kan findes på kommunens hjemmeside.
§ 18 tilskud kan søges af organisationer, foreninger, projekter m.v., som yder frivilligt socialt arbejde
til gavn for borgere i Sorø Kommune. Der gives ikke støtte til enkeltpersoner. Det forventes at organisationer og foreninger også søger andre finansieringskilder.



Der kan søges om støtte til en konkret aktivitet, et projekt eller til formål, der skaber en ramme om indsatsen for de nævnte målgrupper. Som udgangspunkt kan der ikke søges om et
fast årligt tilskud.
Både eksisterende projekter og nye projekter kan komme i betragtning ud fra en holdning
om, at der skal være balance mellem støtte til nyskabende aktiviteter og foreninger og støtte
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til kontinuitet i eksisterende projekter. Der kan også søges støtte til foreninger i en opstartsfase.
For at komme i betragtning til støtte, skal der være tale om en væsentlig ulønnet indsats.
Det forudsættes at foreningen ikke har en formue, der er større end hvad der må anses for
nødvendigt til almindelig drift.

Politisk behandling
Ansøgningerne fremlægges for Social og sundhedsudvalget, der bevilger støtten.
 Foreninger eller grupper, skal leve op til retningslinjerne (blandt andet aktiviteter for socialt sårbare
og en væsentlig frivillig indsats).
 Der lægges vægt på, at det drejer sig om konkrete aktiviteter for målgruppen, fremfor bestyrelsesarbejde, information om foreningen med videre.
 Aktivitet/budget og ansøgning om støtte skal stå mål med egenkapitalen og eventuelt egenbetaling for deltagelse.
 Nye aktiviteter og tilbud har en høj prioritering, særlig tilbud i et bredt tværgående samarbejde.
 Ensartede aktiviteter søges tilgodeset i et samarbejde fremfor, at forskellige foreninger modtager
støtte hver for sig.
 Der gives som udgangspunkt ikke støtte til teknisk udstyr med videre med mindre det er en direkte
forudsætning for aktiviteter i forhold til målgruppen.
 Lokale aktiviteter prioriteres fremfor landsforeninger
 Såfremt der er tale om en kredsforening eller lignende skal der også være aktiviteter i / brugerne fra Sorø kommune.
Politisk behandling foregår i december og januar.
Svar kan forventes senest 31. januar. Der udsendes brev via e-boks til ansøgerne om beslutningen.
Afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse.
Øvrige praktiske forhold
 De frivillige organisationer og foreninger skal selv bære forsikringsansvaret.
 Der aflægges årligt regnskab for tildelte midler. For beløb under 100.000 kr. skal en valgt revisor
med sin underskrift bekræfte og dokumentere at pengene er brugt til det ansøgte formål. Regnskab skal være indsendt senest 1. april, det efterfølgende år.
Frivilligpriser
Sorø Kommune har oprettet to frivilligpriser, der uddeles årligt på Frivillig Fredag (sidste fredag i
september). Årets Frivilligpriser består af en individuel pris og en kollektiv pris. Den individuelle pris
gives til en frivillig / aktiv medborger, mens kollektivprisen tildeles en forening eller en gruppe af frivillige.
Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store frivillige sociale arbejde og
den indsats, som en person, en forening eller en organisation, har gjort. Priserne kan også medvirke
til at støtte op om, og skabe en øget opmærksomhed omkring frivilligområdet, socialt sårbare og
sociale fællesskaber.
Alle kan indstille en værdig kandidat eller forening til prisen. Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige sociale arbejde samt en begrundelse
for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen.
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Kandidaterne har for eksempel:
• vist stort engagement til gavn for andre medmennesker og socialt sårbare
• ydet en usædvanlig indsats igennem en årrække og bidraget til at Sorø Kommune er et godt
sted at bo
• skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
• fremmet samarbejdet på tværs i den frivillige verden
Social- og sundhedsudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for Årets Frivilligpriser. Priserne er på 2.000 kr.
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