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Udmøntningen af ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) på
finanslovens § 07.18.19.50. i 2021
Socialstyrelsen har den 18-11-2021 udmøntet ansøgningspuljen til særlige sociale
formål. Ansøgningspuljen er udmeldt med en bevillingssum på 8 mio. kr. Ved
ansøgningsfristen den
06-09-2021 havde Socialstyrelsen modtaget 47
projektansøgninger til en samlet ansøgningssum på 30,8 mio. kr. Socialstyrelsen har
sagsbehandlet alle ansøgninger og truffet afgørelse om at tildele støtte til 16 projekter
for et samlet beløb på 8 mio. kr. jf. tabel 1.
Tabel 1
Støttede projekter fra ansøgningspuljen til særlige sociale formål på finanslovens § 07.18.19.50. i 2021
Tilskudsbeløb

Ansøger

Projekttitel

Diabetesforeningen "Danish
Diabetes Association"

Ung med diabetes - aktiviteter der styrker

Håb i Psykiatrien

En lille social sejr under indlæggelse

157.800 kr.

Danske Døves Landsforbund

FREMAD - Ud af ensomheden, ind i

497.649 kr.

(kr.)

560.405 kr.

involvering i frivillige fællesskaber

fællesskabet
Broen Danmark

Frivillige Idrætspiloter - udsatte børn går fra

641.680 kr.

brugere af sport til frivillige i sport.
Foreningen Den Boligsociale Fond

Næste skridt i livet - Digitale Peer2Peer

323.000 kr.

ungefællesskaber
Landsforeningen SIND

Sammen i naturen

330.000 kr.

SIND Ungdom

Ny model for fastholdelse af frivillige og

510.853 kr.

psykisk sårbare unge i SIND Ungdoms
fællesskaber
BrugerForeningen

Projekt Farmakon: Projekt for at skabe

1.000.000 kr.

sundheds-fokuserede sociale fællesskaber
for udsatte kokain-rygere
OMBOLD

OMBOLD panel

168.300 kr.

Landsforeningen Spor

Rullende cafemøder for voksne med

401.438 kr.

senfølger efter seksuelle overgreb
Brug Bolden Danmark

Inklusion af indsatte i fællesskaber under og
efter afsoning

700.000 kr.

Side 2

Tilskudsbeløb

Ansøger

Projekttitel

Decibel - Landsforeningen for børn
og unge med høretab
KFUM's Sociale Arbejde i
Danmark
Tubanu

HØRETAB? FÆLLESSKAB!

600.000 kr.

Fælles Om Mad

900.000 kr.

Udsatte unge der er vokset op i en familie

344.600 kr.

(kr.)

med misbrug får mulighed for at blive en del
af et frivilligt foreningsfællesskab
SCLEROSEFORENINGEN
DEPRESSIONSFORENINGEN

Livsglæde - delprojekt Gå for Livet
Lokale netværkscaféer for mennesker berørt
af depression og ensomhed

502.295 kr.
400.000 kr.

