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Vejledning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 79.
Aktiviteter og tilbud efter § 79 i lov om social service (serviceloven) er kommunalt finansierede, og kommunen kan
efter den pågældende paragraf yde midler til frivilligt socialt arbejde for ældre og handicappede. Ved tildeling af
frivilligmidler prioriterer Roskilde Kommune nytænkende og netværksskabende aktiviteter samt tiltag der medvirker
til at rekruttere nye medlemmer.
Målgruppen
Tilskud efter § 79 kan søges af organisationer, klubber og foreninger, der har hjemsted i Roskilde Kommune, en
kontaktperson, der bor i kommunen og som tilbyder aktiverende og forebyggende tilbud for ældre og handicappede
borgere i Roskilde Kommune.
Tilbuddene skal være åbne for alle personer, der får pension eller efterløn.
Aktiviteter der gives støtte til
De tilbud, der kan få støtte, skal omfatte aktiviteter, hvor formålet er at øge og bevare borgernes muligheder for at
klare sig selv - fx forebygge, at den fysiske funktionsevne forringes eller at hindre social isolation.
Der kan være tale om følgende aktiviteter og tilbud:
•

Seniorhøjskolelignende tilbud som fx værksteder, kortspil og banko,

•

oplysning og udvikling som fx foredrag, studiekredse, drama og kor,

•

aflastning af pårørende til demente,

•

støtte til borgere, der er dårligt gående og har svært ved selv at købe ind, komme på biblioteket mv.

•

sociale tryghedsforanstaltninger for ældre borgere uden stort netværk,

•

motion og idræt

Aktiviteter der ikke ydes støtte til
Kommunen giver ikke tilskud efter § 79 til aktiviteter, som modtager støtte efter reglerne i anden lovgivning. Her
gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning skal denne anvendes. Der ydes
som udgangspunkt heller ikke støtte til:
• Aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra Roskilde Kommune - fx under Kultur- og Idrætsudvalget
• Den frivillige indsats der alene består af bestyrelsesarbejde
• Informationsmateriale, PR og lignende, der ikke er direkte knyttet til en konkret social aktivitet
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•
•
•

Lovbestemte råd og nævn, fx Handicaprådet og Ældrerådet
Huslejeudgifter, leje af hal i forbindelse med fester ol., løn, forplejning og kørselsgodtgørelse til frivillige
Udgifter til transport og leje af bus

Andre forhold der indgår ved vurderingen af en ansøgning
Foruden ovennævnte indgår der følgende elementer i ansøgningen:
•
•

Om der tildeles tilskud til lignende aktiviteter for samme målgruppe
Udgiftsniveauet i forhold til antal brugere

Ansøgningsfrist
Fristen for at ansøge om frivilligmidler er den 1. november hvert år til midler der skal anvendes det kommende år.
Ansøgning sker ved brug af ansøgningsskema, der findes på kommunens hjemmeside www.roskilde.dk/frivillig.dk.
Ansøgningsskemaet sendes til frivillig@roskilde.dk
Alternativt til
Social-, Job- og Sundhedssekretariatet
Rådhusbuen 3
Postboks 100
4000 Roskilde
Materiale der skal vedlægges som bilag til ansøgningen:
•
•

Foreningens vedtægter
Foreningens samlede budget for ansøgningsåret.

Aflæggelse af regnskab
Foreninger der modtager tilskud efter servicelovens § 79 skal senest den 31. marts i året efter året hvor bevillingen
er blevet brugt, sende oplysninger om afholdte aktiviteter samt regnskab.
Det skal heraf fremgå tydeligt, hvad de bevilgede penge er blevet anvendt til. Ved bevillinger på mere end 100.000
kr. stiller kommunen krav om at redegørelsen for pengenes anvendelse, påtegnes af en statsautorisret revisor eller
registreret revisor.

