
Retningslinjer for tildeling af tilskud fra ”værdighedspuljen” 

– pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre 

 

I forbindelse med vedtagelsen af Værdighedspolitikken for Fredericia Kommune i 2016 er der 

afsat en årlig pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, der kan bidrage til skabelse af stærke 

sociale fællesskaber for ældre. 

Beslutning om tildeling af støtte træffes af Social- og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune. 

Retningslinjerne for, hvem der kan søge og til hvilke aktiviteter, fremgår af nedenstående. 

Alle puljemidlerne anvendes til det frivillige sociale arbejde, og såfremt midlerne ikke bliver 

uddelt, overføres de til det kommende års frivillige sociale arbejde. 

Hvem kan søge: 

 Enkeltpersoner, organisationer eller foreninger indenfor det sociale og 

sundhedsmæssige område, der arbejder aktivt for grupper eller personer, der er 

omfattet af målgruppen, og som hovedsaligt fungerer ved frivillig arbejdskraft, og hvor 

støtten retter sig mod kommunens ældre borgere.  

 Landsdækkende organisationer, der har lokal forankring og lokale aktiviteter, og hvor 

formålet retter sig mod målgruppen.  

 Aktivitetscentre/huse der har tilknyttet frivilligt ulønnet arbejdskraft, og hvor 

aktiviteterne retter sig mod målgruppen. 

 

Målgruppe: 

Målgruppen for midlernes anvendelse er ældre, der enten er eller er i betydelig risiko for at 

blive ensomme eller isolerede uden en aktiv indsats fra den frivillige sociale forening mv. Der 

kan fx være tale om ældre, der er blevet alene eller ældre, der har en alvorligt syg ægtefælle 

eller ældre med et generelt tyndt socialt netværk. Fælles for målgruppen er, at det er svært 

tage initiativ til at skabe eller fastholde (nyt) socialt netværk på egen hånd. 

 

Aktiviteter, der kan opnå støtte fra værdighedspuljen: 

De aktiviteter, der kan opnå støtte er konkrete aktiviteter, der kan fremme dannelse af stærke 

sociale netværk og fællesskaber for målgruppen. 

Der vil blive lagt særlig vægt på: 

 At aktiviteterne medinddrager målgruppen i videst muligt omfang 

 At aktiviteterne er egnet til at skabe stærke sociale fællesskaber, der har potentiale til 

at blive holdbare og langvarige. 

 At fortsættelse af aktiviteterne ikke kræver kontinuerlig (flerårig) kommunal støtte 

Det er en betingelse, at den frivillige indsats er kernedrivkraften i projektet.   

Aktiviteterne skal være lokalt forankrede og de aktiviteter og udgifter, der søges om støtte til 

skal stå i rimeligt forhold til størrelsen af den søgte støtte.  

 



Der foretages en vurdering af, om aktiviteterne vil kunne gennemføres på fornuftig vis uden 

økonomisk støtte fra værdighedspuljen. Derfor vil foreningens egen formue kunne have 

betydning ved tildeling af støtten, ligesom opnået støtte fra andre puljer med tilsvarende 

formål vil kunne begrunde nedsættelse af eller afslag på støtte. 

 

Den økonomiske støtte vil altid rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den 

frivillige indsats er den afgørende. 

 

 

Regnskab og redegørelse for støttens anvendelse:  

Der skal udarbejdes et regnskab for de aktiviteter, der er tildelt støtte.  

 

For hvert initiativ og projekt, der får bevilget støtte fra Værdighedspuljen, skal der med 

regnskabet sendes en kort redegørelse om aktivitetens udvikling/afvikling.  

 

Hvis den støttede aktivitet ikke gennemføres, skal det bevilgede tilskud tilbagesendes til 

kommunen. 

 

Regnskab og redegørelse skal fremsendes senest ved udgangen af februar måned året efter 

støtten er bevilget. 

 

Hvis en organisation eller forening søger, er foreningen eller organisationen ansvarlig for 

regnskabsaflæggelsen. Hvis enkeltpersoner søger, er vedkommende personlig ansvarlig for 

regnskabsaflæggelsen. 

 

Hvis en organisation eller forening søger, skal kommunen have en kopi af deres love eller 

vedtægter.  

 

Hvordan skal der søges.  

Ansøgning skal ske skriftligt på et ansøgningsskema, som fås ved henvendelse til Frivilligcenter 

Fredericia, til Hanne Bylov på mailadressen hanne.bylov@fredericia.dk eller via kommunens 

hjemmeside. 

 

Der er frist for ansøgning den 15. februar hvert år. 

 

Puljens størrelse kan oplyses ved henvendelse til Kommunen. 

 

 

Vedtaget af Social- og Omsorgsudvalget d. 8. august 2016 
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