Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Serviceloven § 79 til generelle
tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.
Tildelingsprincipper for § 79
Kommunalbestyrelsen kan, i henhold til lov om Social Service § 79, iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er Kommunalbestyrelsen, som fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.
I Stevns kommune er det besluttet at afsætte en økonomisk ramme for tilskud efter lov om Social service §
79. Det er Ældrerådet og Handicaprådet, som i Stevns Kommune er tildelt kompetencen til fordeling af
midlerne.
Målgruppe
Stevns Kommune prioriterer ældre og handicappede borgere som målgruppe for § 79 tilskud. Puljen kan
derfor ansøges af foreninger/klubber, som varetager ældre og/eller handicappedes interesser. Foreningerne skal være hjemmehørende i Stevns Kommune og skal tilbyde aktiverende og forebyggende tilbud til
ældre og/eller handicappede borgere bosiddende i Stevns Kommune.
Kriterier
Følgende kriterier skal være opfyldt for at kunne modtage tilskud til aktiverende og forebyggende tilbud:
•
•
•
•

Tilskud ydes til foreninger/klubber, der er etableret med vedtægter og en valgt/udpeget bestyrelse.
Foreningen/klubbens drift skal indeholde egenbetaling f.eks. i form af medlemskontingent eller
brugerbetaling.
Foreningen/klubben skal være i stand til at vise et regnskab.
For ældreforeninger/klubber gælder, at foreningen/klubben mindst skal have 25 medlemmer, og
at mindst 80 % af medlemmerne skal være over 60 år. Der kan dispenseres for denne regel i forhold til støtteforeninger/brugerråd ved plejecentre o.l.

Hvad der normalt ikke gives tilskud til
•
•
•
•
•

Aktiviteter der på anden vis modtager støtte fra Stevns Kommune. Dog vil det fortsat være muligt
at ansøge om både §§18 og 79 midler.
Organisatorisk arbejde i bestyrelser, beboerforeninger samt lovbestemte råd og nævn.
Aktiviteter der ligger inden for kommunens ansvarsområde.
Faste driftsudgifter – forstået som: Husleje, el, vand, varme og lignende.
Løn.

S. 1/2

Tildeling foregår efter aktivitetstype og vægtes som følger
•
•
•

Aktiviteter der sigter mod at gøre deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt.
Aktiviteter der sigter mod at skabe og pleje sociale relationer blandt deltagerne.
Aktiviteter der sigter mod at skabe viden og oplysning samt underholde deltagerne.

Regnskab
Tilskuddet udbetales, når Stevns Kommune har modtaget foreningen/klubbens regnskab for året før.
Regnskabet kan være foreningens eget regnskab eller et særskilt § 79 regnskab vedl agt kopi af kvitteringer. Til det særlige § 79 regnskab, har vi lavet et hjælpeskema til regnskab, som findes på Stevns K ommunes hjemmeside. Det er op til den enkelte forening, om det er den ene eller den anden metode, som anvendes.
Foreningen skal på forlangende indsende årsregnskab godkendt på foreningens generalforsamling.
Praktiske oplysninger
Ansøgning foretages på det skema, som findes på kommunens hjemmeside under § 79.
Har foreningen ikke tidligere søgt/modtaget § 79 tilskud, bedes foreningen indsende vedtægter samt referat
fra den seneste generalforsamling sammen med ansøgningsskemaet.
Der vil være 1 ansøgningsrunde om året – typisk i efteråret med udbetaling af tilskud det efterfølgende år.
Ansøgningsfrist for § 79 tilskud vil blive annonceret i dagspressen og på kommunens hjemmeside.
Tilskud udbetales til foreningen/klubbens NEM-konto. Foreningen skal derfor have et CVR-nummer for at
få udbetalt tilskud efter Servicelovens § 79.
Tilskud udbetales når Stevns Kommune har modtaget regnskab for året før (se afsnit om regnskab ovenfor).
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