
§ 18 puljen i Faxe Kommune 

 
 

 

Vejledning til tildeling af § 18 midler i Faxe Kommune 
 

 

Ved tildeling, vil de enkelte ansøgninger blive vurderet i henhold til nedenstående forudsætninger 

og kriterier.  

 

Den enkelte forening eller gruppe har ikke krav på at få kommunal støtte, og Faxe Kommune 

opfordrer til at foreninger også søger andre finansieringskilder. 

 

Forudsætninger for at søge: 

Aktiviteterne, der søges støtte til, skal hovedsageligt være baseret på frivilligt arbejde og den 

økonomiske støtte, der søges om, skal fremme eller understøtte den frivillige indsats. 

 

Foreningen, gruppen eller aktiviteten skal være lokalt forankret i Faxe Kommune og/eller aktiviteten 

skal være til gavn for et betydeligt antal borgere i Faxe Kommune. 

 

Dette anses for opfyldt hvis, mindst ét af nedenstående kriterier er opfyldt: 

- Foreningen har hjemme i Faxe Kommune 

- Aktiviteten fysisk foregår i Faxe Kommune 

- Aktiviteten på anden måde kommer Faxe Kommunes borgere direkte til gode. Faxe Kommune 

kan støtte aktiviteter, der går på tværs af kommuner. Hovedparten af målgruppen bør være Faxe 

Kommunes borgere, men tilskud kan også gives forholdsmæssigt i forhold til en andel af Faxe 

Kommunes borgere. 

 

Målgrupper for aktiviteter: 

Målgruppen for aktiviteterne er socialt udsatte eller socialt truede grupper. Målgruppen er 

overordnet set: 

 Kronisk syge 

 Sindslidende 

 Fysisk og psykisk handicappede 

 Udsatte voksne herunder b.la. misbrugere, voldsramte og hjemløse 

 Udsatte børn og unge 

 Familier og ældre med personlige eller sociale problemer – herunder også etnisk kulturelt 

betingede problemstillinger 

 Pårørende til de fem første kategorier 

 

Vurdering af aktiviteterne: 

Aktiviteter skal helst kunne opfylde et af nedenstående kriterier: 

 have et socialt- eller sundhedsfremmende sigte 

 være nytænkende; ikke-afprøvede ideer/ nye aktiviteter vil alt andet lige blive prioriteret, 

hvis de i øvrigt opfylder retningslinjerne. 

 være åben og komme et betydeligt antal borgere til gode eller opfylde et behov for en 

mindre gruppe borgere, som ellers ikke tilgodeses af andre tilbud 

 være netværksskabende 

 at aktiviteten inddrager borgeren direkte 

 

Herudover vil der ved tildelingen af støtte blive lagt vægt på, at de støttede aktiviteter favner en 

rimelig bredde af aktiviteter og/eller målgrupper. 
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Angående regnskab: 

 Hvis der er tale om en gruppe, der ikke er organiseret som en forening kan 

aktivitetsregnskabet underskrives af gruppens kontaktperson og anden person, der indgår i 

gruppen.  

 Det er normalt et krav, at man afleverer et regnskab for tildelt tilskud inden man søger § 18 

midler igen.  

 Det opfordres at indsende en kort beskrivelse/evaluering af aktiviteterne sammen med 

regnskabet. 

 

Angående brugerstyring: 

 

Forening eller gruppe?  

I Faxe Kommune kan man være frivillig på forskellige måder og stadig være berettiget til at søge 

tilskud i de forskellige puljer, der er til rådighed. Man kan søge om tilskud som en forening, gruppe, 

sammenslutning eller projekt. Det afgørende er således at brugerstyringen er sikret og foregår 

demokratisk og med aftalte retningslinjer. Som forening er det vedtægterne, der beskriver 

retningslinjerne. Som gruppe mv. er det vigtigt at få nedfældet de aftalte retningslinjer, sådan at 

brugerstyringen beskrives og dokumenteres. Brugerstyringen kan dokumenteres ved minimum en 

beskrivelse af følgende: 

 

 Hvordan sikres det at beslutninger tages i fællesskab? Hvad gør I? 

 

 Hvor ofte mødes I? 

 

 Hvilke regler har I for at træffe en beslutning? (Hvordan opnås enighed om en beslutning?) 

 

 Hvad gør I, når der opstår uenighed? 

 

 Hvordan kommunikerer I til medlemmerne? 

 

Dokumentation/beskrivelse af brugerstyringen sendes pr. mail til asari@faxekommune.dk  

 

Angående ansøgningen: 

Der vil blive sendt infomail i efteråret om ny ansøgningsrunde (1. december) og indsendelse af 

manglende regnskaber.  

  

Spørgsmål til ansøgningen, proceduren samt vurderinger af ansøgninger bedes stilet til Asya 

Sarikaya enten via mail på asari@faxekommune.dk eller ved at ringe på 5620 3737. 

 

 

§ 18 retningslinjer – eksemplificeringer 

Vedr. forplejning:  

Case 1. 

Ansøger: Til opstart af madlavningskurser med en diætist 

CKFB: Ja – fordi, det indbefatter en aktivitet, der giver viden og engagerer deltagerne 
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Case 2: 

Ansøger: Til særlige aktivitetsdag, der anerkender de frivillige, hvor de også får lidt godt at spise 

CKFB: ja – fordi, det er én dag, der er særligt dedikeret de frivillige og ikke alle medlemmerne  

Case 3: 

Ansøger: til dækning af udgifter til vin og gaver i forbindelse med fælles julebanko 

CKFB: Nej – det er en fest og falder uden for formålet i puljen  

Case 4:  

Ansøger: Da vi samles hver mandag i lige uger i Selskabslokalet, har vi brug for penge til at mødes…  

CKFB: Nej – driftsudgifter falder uden for formålet i puljen  

 

Vedr. bustur:  

Case 1: 

Ansøger: De frivillige skal på studietur og lære hvordan man tackler socialt udsatte eller misbrugere 

CKFB: Ja – en kompetenceudviklende og motiverende tur til de frivillige sikrer fortsat frivillighed  

Case 2:  

Ansøger: Vi vil gerne tage til dette museum så vores medlemmer kan opleve denne kunstner 

CKFB: Nej – rene oplevelsesture ligger uden for puljens formål 

 


