Tilskud til generelle tilbud
med aktiverende og forebyggende
sigte efter servicelovens § 79
Retningslinjer for tildeling af tilskud
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1/4

Indhold
Indhold ................................................................................................................
Lovgrundlag..........................................................................................................
Formål .................................................................................................................
Tilskud ydes til ......................................................................................................
Målgruppe ............................................................................................................
Ansøgning ............................................................................................................
Beslutningskompetence ..........................................................................................

2
3
3
3
4
4
4

2/4

Lovgrundlag
Ifølge § 79 i serviceloven kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med
aktiverende og forebyggende sigte. Sønderborg Kommune fastsætter retningslinjer for, hvilke
persongrupper, der kan benytte tilbuddene. Sønderborg Kommune har valgt at yde støtte til
generelle tilbud rettet mod ældre ved at afsætte puljemidler, som frivillige foreninger, organisationer og brugere kan søge at få andel i.
Formål
Formålet med den støtte, som gives til generelle tilbud til ældre, er at bidrage til at forebygge
forværring og sikre vedligeholdelse af målgruppens helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt.
Herudover ønsker Sønderborg kommune at sætte fokus på det frivillige arbejde. Byrådet har et
højt prioriteret mål om at inddrage borgerne i det frivillige arbejde og få borgere til at tage
ansvar for hinanden. Det frivillige arbejde skal ses som et supplement og ikke som en erstatning af de lovmæssige, kommunale opgaver og forpligtelser. Frivilligt arbejde udfylder en vigtig funktion og er medvirkende til at styrke sammenhængskraften mellem kommunen og lokalsamfundet. Frivilligt arbejde tilbyder fællesskab, menneskeligt samvær, personlige bånd og
netværk.
Tilskud ydes til
Tilbud, der iværksættes ved frivillig indsats af foreninger, organisationer eller af brugerne selv.
Tilskud ydes i form af:


Driftstilskud til foreninger eller organisationer, der som primært fokusområde har aktiviteter og indsats rettet mod pensionister



Tilskud til frivilligt arbejde, der ikke er organiseret under foreninger/organisationer,
hvor aktiviteter og indsats er rettet mod grupper af pensionister.

Tilskud gives ikke til aktiviteter arrangeret af foreninger/organisationer, hvis deltagelse i aktiviteten kræver medlemskab, og hvor medlemskabet forudsætter særlige tilhørsforhold eller kvalifikationer, for eksempel medlemskab af et bestemt fagforbund.
Ved tildeling af tilskud, vil der desuden blive lagt vægt på, at tilbuddet understøtter følgende:


Aktivt liv i det omgivende miljø:
Der prioriteres aktiviteter, hvor deltagerne kommer ud af eget hjem og mødes i lokalmiljøet, og dermed fremmer fællesskab og forebygger ensomhed og social isolation
samt giver den enkelte borger et meningsfuldt livsindhold.



Sundhedsfremme og forebyggelse:
Der prioriteres aktiviteter, der kan virke sundhedsfremmende for deltagerne både i forbindelse med selve aktiviteten og på sigt i form af ændret levevis, øget viden om sundhedsfremme etc. Sundhedsfremme kan gøre sig gældende i både sociale og fysiske aktiviteter



Inkluderende frem for ekskluderende:
Der prioriteres aktiviteter, der virker inkluderende i deres udfoldelse. Aktiviteter der er
opsøgende i sin karakter. Der prioriteres aktiviteter, som er tilgængelige for flere nye
grupper eller borgere, og som tilgodeser forskellige ønsker og behov.

Ved frivillig indsats forstås en indsats der:
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er frivillig, fordi den bliver udført uden fysisk, økonomisk eller retlig tvang
ikke er lønnet, men der kan godt være tale om godtgørelse for omkostninger, som er
forbundet med det frivillige arbejde
bliver udført for andre end familie og nærmeste sociale netværk
er uegennyttig, dvs. skal være til gavn for andre.

§ 79 midlerne er delt op i to puljer:
1. en pulje til foreninger/organisationer til drift af eksisterende aktiviteter
2. en pulje til frivilligt arbejde, der ikke er organiseret under en forening/organisation til
drift af eksisterende aktiviteter.
Målgruppe
Målgruppen er alle pensionister i kommunen herunder foreninger/organisationer med hjemsted
i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister. Sammenfattende kan den
frivillige indsats, der støttes, beskrives som den aktivitet eller indsats, der sigter på at give
større eller mindre grupper af pensionister en øget velfærd, omsorg eller trivsel, eksempelvis
skal aktiviteterne fremme; socialt samvær, omsorg overfor svage ældre, oplysning, sund livsstil mm.
Ansøgning
Ansøgning om tilskud efter § 79 har ansøgningsfrist den 1. december og den 1. juni.
Ansøgningerne sendes til Sønderborg Kommunes frivillighedskonsulent, der i samarbejde med
ældrerådets formand gennemgår de indkomne ansøgninger i henhold til kriterierne for tildeling
efter § 79 midler. De indkomne ansøgninger samordnes med tilskud efter § 18 i serviceloven,
da ansøgere som hovedregel ikke kan forvente at få midler fra begge puljer.
Skema til ansøgning om tilskud efter § 79 kan hentes på Sønderborg Kommunes hjemmeside
www.sonderborgkommune.dk, hvor skemaet kan udfyldes og sendes elektronisk. Det fremgår
af ansøgningsskemaet, hvortil ansøgningen skal sendes. Ønskes ansøgningsskemaet udleveret
eller tilsendt kontaktes: Frivillighedskonsulent, Johnny Gammelgaard Alfsen, telefon 88 72 69
30, e-mail: 79tilskud@sonderborg.dk.
Beslutningskompetence
Ansøgningerne indstilles til beslutning i seniorudvalget i henholdsvis januar og august måned,
hvorefter ansøgerne modtager besked om udvalgets beslutninger.
Seniorudvalget er opmærksom på, at forudsætningen for at foreninger/organisationer får tilskud fra § 79 midlerne er, at foreninger/organisationer er åbne om deres arrangementer, hvilket bl.a. sker ved at disse bliver offentliggjort.
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