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Udmøntningen af ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber på
finanslovens § 15.71.06.10. i 2020
Socialstyrelsen har den 18-12-2020 udmøntet ansøgningspuljen om at få flere med i
lokale fællesskaber. Ansøgningspuljen er udmeldt med en bevillingssum på 30,6 mio.
kr. Ved ansøgningsfristen den 27-08-2020 havde Socialstyrelsen modtaget 77
projektansøgninger til en samlet ansøgningssum på 142 mio. kr. Socialstyrelsen har
sagsbehandlet alle ansøgninger og truffet afgørelse om at tildele støtte til 15 projekter
for et samlet beløb på 30,6 mio. kr. jf. tabel 1.
Tabel 1
Støttede projekter fra ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber på finanslovens §
15.71.06.10. i 2020
Ansøger

Projekttitel

Tilskudsbeløb (kr.)

Etablering af fire oplevelsesklubber for udsatte børn
Red Barnet

og opbygning af netværk i Lokalområde Amager

1.098.500,00 kr.

Røde Kors, Rebild Afdeling

Flere med…

2.231.667, 00 kr.

Stemmer fra blokken – tværsektorielt samarbejde
omkring kulturlaboratorier for udsatte børn og unge i
Turning Tables Danmark

almene boligområder

1.065.556,00 kr.

Udsatte børn og unges inklusion i
DGI Storstrømmen

foreningsfællesskaber

1.225.700,00 kr.

Hjernerystelsesforeningen

Mennesker er også medicin

2.073.629,00 kr.

Foreningen Grønlandske
børn
Hjerneskadeforeningen

Siammartoq 2.0 - aktive grønlandske unge i lokale
fællesskaber

1.969.157,00 kr.

Besøgskorps får flere med

1.189.287,00 kr.

VENskaberne - mennesker med handicap som
Venner af Captum

frivillige besøgsvenner

1.800.000,00 kr.

Multikulturelt idrætsfælleskab for ældre,
Idrætsfællesskabet

motionsuvante og kronisk syge borgere

2.205.110,00 kr.

Børn og unges lige adgang til foreningslivet i Assens
ADHD-Foreningen

Kommune

2.400.000,00 kr.

Når børn blomstrer - om at træde ud af mobningens
Selvhjælp Sydvest

skygge og ind i fællesskabets styrke

777.778,00 kr.

Side 2

Ansøger

Projekttitel

Tilskudsbeløb (kr.)

Trivsel, bevægelse og sundhed i Purhus IF – med
Purhus Idrætsforening

fokus på den tidlige indsats

293.000,00 kr.

FÆLLES OM FODBOLD - Inklusion af socialt udsatte
OMBOLD

i fodboldklubber i København

3.870.816,00 kr.

KFUMs Sociale arbejde

Projekttitel: Social Drive Out

7.400.000,00 kr.

Fra deltager til frivillig: Voldsudsatte kvinder tager del i
Q-værk
I alt

frivilligt fællesskab

999.800,00 kr.
30.600.000 kr.

