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1. Baggrund for status
I forbindelse med oprettelsen af §18-innovationspuljen i 2012 blev det besluttet, at der skulle laves en
status på de projekter, der har fået støtte fra puljen.
Der er afsat ca. 5% af hele §18-puljen til innovation. Der har været tre ansøgningsrunder, nemlig nov.
2012 med 6 ansøgere, marts 2013 med 8 ansøgninger og november 2013 med 9 ansøgninger. Der er
årligt omkring 100 ansøgninger til hovedpuljen og 45 til restpuljen.
Der er givet støtte til i alt 11 projekter. Der er uddelt 125.000 kr. i 2013 og 160.000 kr. i 2014.
Der er opstillet forventninger til, at midlerne fra innovationspuljen skal bruges til at:
-

Udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne
Skabe nye samarbejdsrelationer
Udvikle kvalitet i foreningernes / organisationernes frivillig arbejde
Nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne.

Det er ikke et krav, at alle punkter skal opfyldes for at få støtte. Det er et krav, at der er mindst to ansøgere pr. ansøgning. Hovedansøgeren skal være en forening, der arbejder med socialt frivilligt arbejde,
og medansøgeren kan enten være en virksomhed, en anden forening eller en kommunal institution /
afdeling.
Formålet med denne status er at vurdere, om innovationspuljen skaber en ny udvikling for det frivillige
sociale arbejde.
Udgangspunktet for status er de mål og forventninger, som ansøgningerne har skrevet i deres ansøgning. Det er indhentet data via interview med en fælles spørgeguide hos alle, der har fået bevilliget midler i 2013-2014 undtagen Ældresagen og Fuglsangsø Centret.
Følgende foreninger/samarbejdsparterne har fået midler af §18-innovationspuljen i 2013-14:
Ansøger og
Med-ansøger
Herning Frivillig
Center og Hjælp til
Selvhjælp i samarbejde med Herning
Kommune

Har fået midler til

Status for og erfaringer fra projektet

Netværksdannelse og uddannelse af frivillige, der
yder en indsats uden for foreningerne. Herning
Folkeblad har deltaget i samarbejdet.

Kirkens Korshær og
Fællesbo Boligforening

Ideen er at udvikle kurser til unge, som Kirkens
Korshær har kontakt til, som er ved at flytte
hjemmefra. Kurset skal styrke de unge i ret og
pligt omkring at bo i lejlighed, hjælp til at få lagt
budget og praktiske forhold (madlavning og indretning).
Fik 25.000 kr. i april 2013

Er afviklet og snart afsluttet.
Gode erfaringer med at tilbyde de ”frie” frivillige et netværk og indsatsen fortsætter. Det
har været godt at have ekstra penge til initiativet, hvilket har betydet at de har sat gang i
projektet.
Har haft udfordringer med at få projektet op
at køre, da målgruppen er svag. Prøver igen til
efteråret.
Der er planlagt kurser for de unge, så de er
klar til at teste konceptet. Nye samarbejdspartnere er efterfølgende kommet til (Højskolen).

Fik 20.000 kr. i januar 2013
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Røde Kors og Lind
Pleje- og Aktivitetscenter
Fred og Forsoning
og Møltrup Beboerog Sportsforening

Nyt samarbejde omkring vågetjeneste på det nye
plejecenter. Der er søgt om midler til undervisning og transport af de frivillige.
Fik 5.000 kr. i april 2013
Søgte til etablering af en nyttehave-projekt for
socialt udsatte. De frivillige skal være mentorer
for deltagerne.
Fik 40.000 kr. i april 2013

Livsstilshuset og
FIFS (Foreningen
for Idræt og Sundhed)

Ideen bag projektet er at uddanne idrætsmentorer fra sportsforeningen eller uddannelsesinstitutioner for at få psykisk sårbare personer til at motionere mere.
Fik 35.000 kr. i april 2013 + 25.000 kr. i 2014

Herning Frivillig
Center og Dansk
Byggeri
Red Barnet og
Dansk Folkehjælp

Mentorordning, hvor Dansk Byggeri finder mentorer til unge for at fastholde dem i uddannelse
og job. 30.000 kr. i 2014.
To ture til udsatte børn. 40.000 kr. i 2014

Ilskov Pensionistforening og Ilskov
Borgerforening

Indkøb af pc til borgerhuset med efterfølgende itundervisning i digital post. 10.000 kr. i 2014.

Kirkens Korshær og
Sundhedsplejen

Projekt for unge mødre, hvor sundhedsplejen
henviser til tilbud og deltager. Nyt netværk og aktiviteter. 25.000 kr. i 2014.

Ældresagen og
Fuglsangsø Centret

Nyt samarbejde omkring frivillige på plejecentret.
20.000 kr. i 2014.

Gnisten og Alhuset
i Kibæk

Flere fælles arrangementer. 10.000 kr. i 2014.

Samarbejdet har nu fungeret i ca. 1 år. Vågetjenesten fungerer godt. Samarbejdet og indsatsen fortsætter via almindelig ansøgning til
§18.
Har søgt om forlængelse af perioden – da det
har været svært at få deltagere og frivillige til
projektet. En udfordring med en svag målgruppe. Fred og Forsoning har i flere år ønsket at afprøvet et haveprojekt for udsatte.
Har søgt og fået midler til forlængelse af projektet i 2014. De nuværende erfaringer er meget positive, da det giver flere motions-tilbud
til beboerne på Skovlyset. Det er fortsat en
udfordring at få andre fra kommunen til at
deltage i FIFS-tilbud.
Er startet op og kører godt. Der har været en
stor interesse for at blive mentorer hos medlemmerne af Dansk Byggeri.
Meget positive oplevelse omkring samarbejdet mellem foreningerne. Indsatsen fortsætter, da pengene ikke er brugt endnu. Samarbejdet har givet nyt indhold til turene.
Er etableret og kører videre ii efteråret 2014.
Flere års ønske om flere tilbud i borgerhuset
er gået i opfyldelse med projektet.
Erfaringerne med undervisningen har været
positiv. Op til 20 ældre er nu digitale – og har
ikke søgt om fritagelse for digital post, hvilket
de ellers ville have gjort.
Projektet kører godt og forsætter. Der er ca.
20 unge – primært mødre, der har stor glæde
af netværket. Sundhedsplejen er aktive og
deltager i møderne.
Er ikke med i denne status.
Fuglsangsø Centret er lige åbnet i august
2014, og samarbejdet er endnu i sin vorden.
Det har taget tid at få gang i de fælles aktiviteter (sygdom hos nøgleperson). Forventer at
kunne gennemføre flere initiativer i løbet af
efteråret. De to foreninger har længe ønsket
et tættere samarbejde, men midlerne er det
nu muligt at gøre noget mere i fællesskab.

2. Generelle erfaringer med innovationspuljen
Ved sidste ansøgningsrunde var der et større antal ansøgere end tidligere, og projekterne var mere udførligt beskrevet. Der har været en positiv udvikling, hvor ansøgerne i højere grad har forholdt til forventningerne for puljen.
Ansøgerne giver udtryk for, at det har været udfordrende – og lærerigt – for dem at skulle beskrive forventningerne til samarbejdet og projekterne på en ny måde i forhold til almindelige ansøgninger til §18.
Flere af ansøgerne havde i forvejen et godt og tæt samarbejde med medansøgerne, men der er også
eksempler på helt nye samarbejder (fx Herning Frivillig Center med Dansk Byggeri, Kirkens Korshær
med Sundhedsplejen og Livsstilshuset med forskellige sportsforeninger, der dog ikke er medansøgere.
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3. Bliver midlerne brugt efter hensigten?
En af ideerne med puljen har været at give mulighed for at støtte større og nye initiativer med et større
beløb, end det normalt er muligt ved de almindelige ansøgninger, hvor driften og den løbende indsats er
i fokus. Hensigten er, at midlerne skal bruges til at:
-

Udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne
Skabe nye samarbejdsrelationer
Udvikle kvalitet i foreningernes / organisationernes frivillige arbejde
Nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne.

Skabe nye samarbejdsrelationer

Kravet om, at to parter søger sammen, giver grobund for helt nye initiativer. Flere af ansøgerne og
medansøgerne kender dog hinanden godt i forvejen, men ved at uddele ”fælles penge” sker der alligevel i flere tilfælde en udvikling i samarbejdet. Eksempel på ”gamle” samarbejdsparter er Herning Frivillig
Center og Hjælp til selvhjælp, der har inddraget en ny part nemlig Herning Folkeblad.
Nye samarbejdsrelationer er blevet skabt mellem eksempelvis Herning Frivilligcenter og Dansk Byggeri.
Der er også givet tilskud til at få frivillige foreninger ind på plejecentrene – i Lind er det Røde Kors og på
Fuglsangsø Centret er det Ældresagen, der bliver inddraget omkring det frivillige arbejde.
Det har altså en positiv virkning at stille krav om to parter, der skal formulere ansøgningen sammen.
Udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne

Hensigten med puljen var også at få nye og anderledes samarbejdsrelationer afprøvet.
Det er eksempler på projekter med private virksomheder, nemlig Dansk Byggeri, Fællesbo og Herning
Folkeblad som deltager.
Der er flest eksempler på, at foreningerne samarbejder med hinanden, som Fred og Forsoning med
Møltrup og Red Barnet med Dansk Folkehjælp. Disse har ofte et samarbejde i forvejen.
Der er også projekter, der har skabt en udbygning af samarbejder mellem kommunen og foreningerne,
for eksempel Kirkens Korshær og Sundhedsplejen samt de to ny plejecentre i Lind og Fugsangsø, hvor
der ikke er blevet etableret en støtte-vennekreds endnu.
Udvikle kvalitet i foreningernes / organisationernes frivillige arbejde

De fleste projekter indeholder en mulighed for udvikling af kvaliteten i det frivillige arbejde. Flere er startet på mentor-projekter, som er en ny tilgang til frivilligt arbejde. Samarbejdet kan også skabe en god
mulighed for opkvalificering af de frivillige (Herning Frivillig Center og Hjælp til Selvhjælp).
Nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne.

Næsten alle projekter har betydet, at nye aktiviteter er kommet i gang. Når projektet er meget konkret
(fx pc i Ilskov), så er opstarten let og hurtig. Undervisningen i digital post er nyt og kan føre til flere nye
tiltag.
Når målgruppen for indsatsen er nogle af de mest udsatte personer, så tager det ofte lang tid at få
igangsat nye initiativer. Det kan betyde, at projektet ikke helt er startet (Kirkens Korshær og Fællesbo
med flyt-hjemmefra til unge) eller har ikke udviklet sig som forventet (Fred og Forsoning og Møltrup med
haver i Gullestrup).

De foreninger, der har fået midler fra innovationspuljen, oplever, at puljen gør en forskel. Puljen betyder,
at der bliver igangsat nye og anderledes projekter. De foreninger, der har modtaget støtte fra innovationspuljen, giver udtryk for, at de synes, at puljen skal fortsætte. Flere af dem overvejer at søge igen.
Samlet vurderer Administrationen, at midlerne bliver brugt efter hensigten.
Anbefalingen fra administrationen er, at innovationspuljen fortsætter, at der fortsat afsættes 5% af puljen til dette formål i de kommende år, samt at kriterierne for ansøgningen i puljen fastholdes.
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