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Satspuljeprojekt: Idræt for personer med særlige behov
Overordnet beskrivelse:
Regelmæssig motion bidrager til en bedre sundhed og højere livskvalitet. Dette
gælder også for udsatte borgere, der ofte lever et liv, som kan sætte sundheden på
prøve. Derudover er idræt også brobygger mellem mennesker – også mennesker
med forskellige sociale baggrunde. Gode oplevelser i idrætsfællesskaber kan være
første skridt på vejen mod nye netværk og en ny og bedre tilværelse.
Der er derfor afsat midler til gennemførelsen af indsatser, der har til formål at
sikre, at der fremover vil være idrætstilbud for personer med særlige, sociale behov
samt for personer, som opholder sig på væresteder og lignende tilbud, herunder at
inkludere disse i en bæredygtig organiseret idrætsstruktur.
Formål med satspuljeprojektet
Projektets formål er at sikre, at der også fremover gennemføres initiativer for
udsatte grupper/personer med særlige, sociale behov, som kan give disse
persongrupper mulighed for at dyrke idræt eller motion.
Forventede resultater:
Projektets mål er:
 at der fremover tilbydes idræts- og motionsaktiviteter til personer med
særlige, sociale behov
 at skabe en bæredygtig organiseret idrætsstruktur for projektets
målgruppe
Målgruppe for indsatsen:
Udsatte borgere med særlige, sociale behov som fx sindslidende, misbrugere mv.,
herunder personer, der opholder sig på væresteder og lignende tilbud, som ofte har
svært ved at få motioneret regelmæssigt.
Målgruppen omfatter begge køn og spænder også bredt i forholdt til alder, geografi
etc.
Der kan ikke søges midler til
Der kan ikke opnås støtte til renovering af bygninger, indkøb eller opførsel af
bygninger.
Krav til ansøgningens indhold

Projektbeskrivelse

Organiseringen af indsatsen

Beskrivelse af organisationen (eller organisationerne) bag ansøgningen.

Budget for indsatsen

Tids- og milepælsplan for indsatsen

Beskrivelse af, hvordan indsatsen tænkes forankret efter projektperioden.
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Projektets egne målbare succeskriterier i forbindelse med det aktuelle
projekt/tiltag, fx afvikling af et antal arrangementer og forankring.
Hvis organisationen (eller organisationerne) bag ansøgningen tidligere har
modtaget tilskud til samme typer af indsatser, skal tidligere resultater fremgå
af ansøgningen. Derudover skal det beskrives, hvilke overvejelser om
udfordringer i forhold til forankring af indsatserne, samt, hvordan disse
udfordringer forventes løst fremadrettet.

I udvælgelen vil der særligt blive lagt vægt på:
Idræt for udsatte grupper er pt. finansieret via satspuljemidler, som udløber i
efteråret 2015. Der blev i august 2013 etableret et partnerskab mellem bl.a.
DGI/DIF og flere af aktørerne inden for området for at drøfte en vis forankring.
I udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på, at erfaringerne fra det nuværende
projekt skal anvendes i forbindelsen med udviklingen af de enkelte initiativer.
Ligeledes lægges der vægt på indsatsernes mulighed for varig forankring.
Evaluering
Tilskudsmodtager forpligter sig til at deltage i en ekstern evaluering.
Der afsættes 0,3 mio. kr. til evaluering. I forbindelse med evalueringen vil der blive
udarbejdet forslag til forankring og fremadrettet struktur for idræt for fx
sindslidende, misbrugere mv., herunder personer, der opholder sig på væresteder
og lignende tilbud.
Økonomi
Der udmøntes i alt 12 mio. kr. (3 mio. kr. årligt) til fordeling mellem udvalgte
initiativer i en 4-årig periode fra 2015-2018. Heraf er afsat 0,3 mio. kr. til
evaluering, og der må højst anvende 3 pct. til administration.
Krav til regnskabsaflæggelse, revidering og afrapportering vil fremgå af
tilsagnsbrevet.
Ansøgningsprocedure samt tidsfrister
Ansøgningsskema samt evt. bilag sendes elektronisk til kum@kum.dk cc.
nrh@kum.dk mærket ”Ansøgning til satspuljeprojekt: Idræt for personer med
særlige behov”.
Frist for ansøgning er den 8. juni 2015.
Tilskudsmodtagerne forventes offentliggjort i slutningen af juni 2015.

