Kriterier vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget for støtte til frivilligt socialt
arbejde

Generelt
Der ydes støtte til rammerne omkring aktiviteten: organisering og administration, annoncering og
information mv.
Som udgangspunkt er der deltagerbetaling for at deltage i tilbuddene.
Der kan ydes støtte til it-udstyr, telefoner, hvis dette er en del af administrationen af tilbuddene.

De frivillige
Udgangspunktet for støtte er, at økonomiske forhold ikke må udgøre en barriere for at være frivillig. Der
kan derfor ydes støtte til transport, forplejning, telefon og lignende.
Der kan ydes støtte til rekruttering, fastholdelse og uddannelse af frivillige, temadage for frivillige og
transport af frivillige

Lokaler
Generel støtte til huslejer gives ikke, dog kan der ydes støtte til lokaleudgift for foreninger i
yderområderne i forbindelse med en konkret aktivitet; hvis det ikke er muligt at stille et kommunalt ejet
lokale gratis til rådighed.

Udstyr
Der kan ydes tilskud til små-anskaffelser. Eksempelvis kan der ydes støtte til indkøb af mindre inventar,
teknisk udstyr og lignende.

Aktiviteter med socialt samvær
Der reserveres op til 300.000 kr. af puljen til ”socialt samvær af forebyggende karakter”. Støtten skal
fortrinsvis gives til tilbud, som aktiverer og medinddrager deltagerne i sociale og sundhedsfremmende
aktiviteter, der styrker deltagernes sundhed, sociale relationer og netværk og derved forebygger
ensomhed og marginalisering.
For at opnå støtte skal en forening, der tilbyder aktiviteter for dens medlemmer, hvor indholdet er socialt
samvær af forebyggende karakter, have et medlemskontingent.

Kørsel
Der gives støtte til kørsel af brugere af det frivillige tilbud, hvis der er tale om borgere i tyndt befolkede
områder, der ikke har mulighed for at bruge offentlig transport.
Tilskuddet administreres af foreningen. Der opfordres til, at deltagerne arrangerer fælles transport.

Administration af ordningen påhviler foreningen.
Borgeren skal selv betale et beløb svarende til taksten for en returbillet ved det kollektive trafikselskab.
Borgere, som har SBH-kørsel, skal anvende denne.

Yderområderne
Der skal være fokus på, at yderområderne tilgodeses i fordelingen af §18-midlerne.

Puljen til udvikling og nytænkning – flg. kriterier er gældende:
Nystartede foreninger, der medvirker til at fremme aktivt medborgerskab
Opstart af tiltag, der skaber nye samarbejdsrelationer for eksempel mellem kommune, private
virksomheder og civilsamfundet/foreninger
Opstart af udviklingsprojekter, der nytænker metoder og aktiviteter, der:
- skaber social værdi for borgerne
- fremmer aktivt medborgerskab
- understøtter Odense Kommunes politikker
- skaber oplysning om eksisterende tilbud
Der kan ydes støtte til enkeltstående arrangementer og til udvidelse af tiltag – såfremt der indgår nytænkning i aktiviteterne, der:
- fremmer aktivt medborgerskab (herunder læring og oplysning)
- fremmer nye samarbejdsmuligheder
- understøtter odense kommunes politikker
Opstart af tiltag, der har fokus på brobygning foreninger i mellem og mellem foreningerne og kommunen.
Der ydes støtte til de faktiske udgifter for de frivillige i etableringen og rammerne omkring aktiviteterne
eksempelvis uddannelse, transport, annoncering og information, administration.
Der ydes støtte til initiativer, som enten ligger i forlængelse af eller udenfor de kommunale tilbud.
Aktiviteten skal bidrage til øget livskvalitet for borgerne.
Tilbudene kan organiseres som et samarbejde med kommunen eller som et samarbejde mellem flere
frivillige foreninger.

