Vejledning vedr. ansøgninger om støtte
til sociale indsatser

Fonden ønsker at bidrage til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte mennesker
i hele Danmark, gennem støtte til:
•

Velfunderede mindre organisationers sociale indsats på gadeplan for særligt
udsatte. Støtten ydes til organisationernes virke og udvikling – i udvalgte
tilfælde som flerårige bevillinger.

•

Udvalgte professionelle organisationers landsdækkende indsatser for særligt
udsatte grupper.

•

Udvalgte professionelle initiativer der forener kunst og kultur på et højt niveau
med en social indsats for børn og unge.

Hvem kan søge
•

Små, lokalt forankrede, professionelle foreninger, organisationer eller institutioner,
der har erfaring med målgruppen og en succesfuld erfaring med arbejde på
gadeplansniveau.

•

Større, nationale foreninger, organisationer eller institutioner. Lokalafdelinger af større
nationale organisationer skal som udgangspunkt søge gennem hovedorganisationen.

Fonden støtter
Fonden støtter initiativer, der er målrettet de mest udsatte mennesker i Danmark og særligt
udsatte grupper. De projekter, der fortrinsvis bevilges støtte til, arbejder typisk for at hjælpe
mennesker i hjemløshed, mennesker, som er særligt sårbare på grund af misbrug, psykisk eller
fysisk sygdom eller handicap samt børn i sårbare familier. Det er væsentligt, at det i
ansøgningen beskrives, på hvilken måde målgruppen er sårbar, og hvordan projektet støtter
målgruppen.
Fondens støtte gives til:
Mindre organisationer
•

Virke og udvikling af små, lokalt forankrede indsatser på gadeplan for særligt udsatte.
Indsatsernes fokus vil typisk være videreførelse, udvikling eller nytænkning af en
længerevarende kerneopgave for mindre, professionelt organiserede aktører på området.

AUGUSTINUS FONDEN
T: 33 14 52 93

•

•

SANKT ANNÆ PLADS 13, ST. TH.

INFO@AUGUSTINUSFONDEN.DK

•

•

SIDE 1/2

1250 KØBENHAVN K

AUGUSTINUSFONDEN.DK

•

CVR-NR. 26659728

Større organisationer
•

Virke og udvikling af landsdækkende indsatser for særligt udsatte grupper eller
mindre pilotprojekter, der tænkes forankret og udbredt på nationalt plan.
Indsatserne skal have fokus på målgruppens deltagelse. Fonden støtter kun i
mindre grad f.eks. vidensindsamling.

Kunst- og kulturinitiativer
•

Initiativer på højt kunst- eller kulturfagligt niveau målrettet udsatte børn og unge.
Ansøgninger vil typisk forene en social organisations indsats for målgruppen med kunsteller kulturfagligt uddannede udøvere på professionelt niveau.

Ansøgningen
Projektbeskrivelsen skal som minimum indeholde følgende elementer:
•

Overskrift, hvor projektet kort skitseres

•

Kort om organisationens historie, formål og organisering

•

Beskrivelse af projektet, projektmål, målgruppe mv.

•

Beskrivelse af projektets omverden. Hvilken kontekst indskriver projektet sig i ift. andre
aktører på området, nationale strategier, viden på området m.v.

•

Tidsplan for projektets gennemførelse

•

Samt overvejelser om mulige udfordringer og handlingsplan, forankring af indsatsen
samt eventuelle samarbejdspartnere.

Budget:
•

Udgifter, inkl. de forskellige udgiftsposter og samlede udgiftsbeløb.

•

Indtægter, f.eks. opnåede bevillinger, offentlig støtte mv.

•

Finansieringsplan med information om egenfinansiering, offentlige midler, ansøgte
fonde mm. – også selvom der endnu ikke foreligger svar på ansøgningerne.

Det anbefales, at ansøgere bredt afsøger mulighederne for økonomisk støtte til projektet,
herunder øvrige fonde og offentlige puljer eller myndigheder. Fonden delfinansierer gerne
projekter.
Øvrige bilag:
Det kan i nogle tilfælde være relevant at vedlægge f.eks.: foreningens vedtægter,
bekræftelse på samarbejdsaftaler, undersøgelser, der henvises til i projektbeskrivelsen m.v.
som bilag til ansøgningen.
Behandlingstid og -svar
Fonden behandler løbende ansøgninger og der kan forventes svartid på ca. 3-4 måneder.
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