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Vejledning til ansøgning om § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde

Fritid og Frivillighed
Rønnedevej 9

Det frivillige sociale arbejde og engagement har stor betydning i
hverdagen. En lang række mennesker bruger hver dag en stor del af deres
tid på at gøre noget for andre. Besøgsvenner, medarbejdere i
genbrugsbutikker, vagter på Krisecentret, deltagere i kvindenetværk,
mentorer, arrangører af aktiviteter og meget mere.

4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.:

+45 57 62 62 44

Mail.: TRTE@RINGSTED.DK
Sag: 1724884

Ringsted Kommune vil gerne understøtte og udvikle det frivillige sociale
arbejde, og det gøres på flere måder.

efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk

En mulighed er at give tilskud til aktiviteter, der understøtter det frivillige
sociale arbejde. Det er den støtte der i daglig tale omtales som § 18 midler.
I denne vejledning kan I læse, hvordan I søger tilskud, og hvilke krav der
stilles.

Hvordan søger man tilskud?
Det er let at søge tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der skal blot være tale
om frivilligt socialt arbejde, og aktiviteten/projektet skal understøtte et af de
indsatsområder, der er beskrevet nedenfor. Der er vide rammer for hvilke
typer af aktiviteter, der kan modtage tilskud, dog er der enkelte typer af
udgifter, der ikke gives tilskud til.
Der skal udfyldes et ansøgningsskema. Det findes på kommunens
hjemmeside http://ringsted.dk/borger/kultur-fritid/tilskud-og-puljer
Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvordan det udfyldes og hvordan det
fremsendes. Eventuelle bilag kan vedlægges.
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Hvad er Frivilligt socialt arbejde?
Frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:






at det udføres på frivillig basis, og i det omfang den frivillige har
lyst og tid
at det er ulønnet
at modtagerne ikke er familie
at det er til gavn for andre end en selv
at det er af formel karakter, det vil sige at det foregår indenfor
rammerne af en forening, en organisation, et projekt eller lignende

Indsatsområder:
Kultur- og Trivselsudvalget har besluttet hvilke kriterier, der skal ligge til
grund for at en ansøgning kan modtage tilskud. I 2018 er der udvalgt
følgende indsatsområder:







Ældre og ensomme
Særlig udsatte grupper
Handicappede
Patientforeninger
Integration på tværs af etniske grupper
Misbrugsområdet ved Cafe Dagmar

Hvem kan søge?
Alle organisationer, foreninger og grupper af borgere kan søge tilskud til
aktiviteter, der fremmer den sociale indsats for borgere i Ringsted
Kommune. Det er dog det mest almindelige, at der er en forening eller en
organisation med et CVR. nr., der søger. Hvis I er en gruppe af borgere,
der ønsker at søge tilskud, er det en god idé at kontakte
frivillighedskonsulenten, inden I laver en ansøgning. Så kan det afklares
om I har mulighed for at søge tilskud fra § 18 midlerne.

Hvor skal aktiviteterne foregå, og hvem kan deltage?
Der kan godt søges tilskud til aktiviteter/projekter, der foregår uden for
Ringsted Kommune. Det er dog et krav, at det skal komme Ringsted
borgere til gode. Det kan sagtens være et samarbejde, hvor deltagerne
kommer mange steder fra, men det skal være synligt at tilskud fra Ringsted
Kommune, går til borgere fra Ringsted Kommune.
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Specielt for integrationsprojekter:
Der skal det være tale om frivillige sociale aktiviteter, der omfatter mere
end en etnisk gruppe. Det skal beskrives i ansøgningen, hvorledes det
sker.

Hvad gives der ikke tilskud til?
 Der gives ikke tilskud til forplejning og lokaleleje
 Der gives maksimalt 6.000 kr. årligt til udgifter til busser og transport
 Der gives ikke tilskud til længere undervisningsforløb
 Aktiviteter, der er startet inden, I har modtaget svar på ansøgningen,
kan ikke få tilskud
 Aktiviteter, der ikke er beskrevet i ansøgningen og i budgettet, kan ikke
få tilskud

Ansøgningsfrister:
Der er løbende ansøgningsfrist over året, dog med sidste frist for
indsendelse den 1. december.
Der gives kun tilskud til aktiviteter og projekter, der understøtter
indsatsområderne.
Tilskuddet gives som udgangspunkt for et år af gangen.
Tilskudsloftet er på 25.000 kr. for større kontinuerlige aktiviteter, og på
20.000 kr. for øvrige projekter. Der kan i særlige tilfælde dispenseres for
tilskudsloftet

Udbetaling af tilskud, CVR. nr. og Nemkonto:
Tilskuddet udbetales umiddelbart efter ansøgningen er imødekommet. Der
udbetales via CVR.nr. og derfor er det vigtigt at I sørger for, at der er en
Nemkonto tilknyttet jeres CVR. nr..

Hvis der er ændringer undervejs:
Nogen gange kan det ske, at der er ting der ændrer sig, så
aktiviteten/projektet ikke kan gennemføres, som I havde forestillet jer. Hvis
det sker, skal I henvende jer til frivillighedskonsulenten, så vi kan aftale om
det er muligt at bruge tilskuddet alligevel, eller om det skal tilbagebetales.
Side 3 af 4

Når I har modtaget tilskud, og aktiviteten/projektet er gennemført:
I skal aflægge regnskab og dokumentation for at tilskuddet er brugt som
aftalt.
Det gøres ved, at I indsender:





En opgørelse over udgifter og indtægter i forbindelse med
aktiviteten/projektet
Kopi af fakturaer for de udgifter der er givet tilskud til
En kort beskrivelse af den gennemførte aktivitet, herunder hvor
mange deltagere, der har været
Såfremt det fremgår af foreningens årsregnskab, at det modtagne
tilskud er anvendt i overensstemmelse med tilsagnet, kan det
reviderede årsregnskab anvendes som regnskabsmæssig
dokumentation

Regnskab og dokumentation skal indsendes umiddelbart efter at
aktiviteten er afholdt. – Senest den dato der er angivet i bevillingsbrevet.

Hjælp og vejledning:
I er altid velkomne til at kontakte frivillighedskonsulenten, og få gode råd,
hjælp og vejledning. Også hvis I har en idé, men ikke helt ved hvordan I
skal gribe den an.
Kontakt:
Frivillighedskonsulent Trine Testmann, trte@ringsted.dk Tlf. 57 62 62 44
Mobil 41 72 25 34

Retningslinjer og indsatsområder er vedtaget på Kultur- og Trivselsudvalgets
møde torsdag den 18. december 2014 og videreført til 2016 på møde 15.
december 2015. Videreført til 2017 på møde den 13. december 2016.Videreført til
2018 på møde 19. december 2017.
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