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Den sociale pulje 
(serviceloven § 18)
Formål: 

• At understøtte frivillige sociale aktiviteter, der 
skaber trivsel og sunde rammer for socialt udsatte 
grupper i alle aldersgrupper med særligt behov 
for hjælp og støtte.

Fokus på aktiviteter, som: 

• Er netværksskabende 

• Har et socialt og/eller et sundhedsmæssigt sigte

• Yder en indsats over for udsatte børn og unge

• Inkludere nye borgere



Ældrepuljen 
(serviceloven § 79)
Formål: 

Via åbne arrangementer at forebygge ensomhed 
hos ældre og herved styrke deres trivsel og 
sundhed. 

Fokus på aktiviteter, som: 

• Er åbne for alle i målgruppen

• Er netværksskabende

• Har et socialt, aktiverende og forebyggende 
støtte

• Yder en indsats for enlige eller ensomme 
ældre

• Inkluderer nye borgere



Når ansøgningsbeløb 
overstiger de samlede 
puljemidler 
Prioritering: 

• Flest mulige tildeles midler. 

• Har foreningen har egen formue, som vil kunne 
anvendes til det søgte formål?

• Ansøgninger til samme formål tildeles samme beløb 
pr. deltager. 

• Ansøgninger fra flere lokalafdelinger af samme 
hovedorganisation reduceres.

• En vis grad af egenbetaling fra borgerne til 
arrangementer. 



Ansøgningsfrister

Den Sociale Pulje (§18) og Ældrepuljen (§79) 
har ansøgningsfrist: 

• 1. oktober 

• 75 pct. af midlerne for det 
kommende år fordeles

• 1. april 

• De resterende midler i årets puljer 
fordeles 



Indsendelse af 
ansøgning

Der ansøges digitalt.

Her kan du læse mere og finde 
digital ansøgningsskema:

https://www.fmk.dk/borger/kultur-
og-fritid/frivilligt-socialt-arbejde/

Klik på ”Start” ud for den pulje, 
som du vil søge.

https://www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/frivilligt-socialt-arbejde/
https://www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/frivilligt-socialt-arbejde/


Indsendelse af 
ansøgning
1. Vælg ”Sociale puljer” under ”Typer af 

puljer”

2. Klik på den pulje, som du vil søge. 

3. Udfyld digital ansøgning. 

Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn 
tilbyder råd og vejledning til udformning af 
ansøgninger:

info@frivilligmidtfyn.dk

Tlf. 40 49 59 22

Teknisk bistand: 

frivillig-social@fmk.dk

mailto:info@frivilligmidtfyn.dk
mailto:frivillig-social@fmk.dk


Spørgsmål?  Tak for i dag 
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