januar 2021
Retningslinier for Ældrerådets pulje.

Formål:
Ældrerådet modtager hvert år midler fra kommunalbestyrelsen til en pulje med det formål at
understøtte frivillige aktiviteter for ældrerådets målgruppe.
Puljen uddeles to gange om året.
Ældrerådets målgrupper er:
1. Borgere der er bosiddende på plejecentre i Holbæk kommune
2. Borgere + 60 år bosat i Holbæk kommune
Hvem kan få:
Puljen kan søges af borgere eller ulønnede foreninger, der ønsker at yde en frivillig indsats
for at fremme livskvaliteten for borgere i målgruppen.
Kriterier:
Puljen, vil efter ansøgning blive tildelt med det formål at støtte processer, der kan lede frem
til en aktivitet, der efterfølgende kan fungere selv uden økonomisk støtte fra ældrerådet.
Puljen støtter aktiviteter, der har fokus på forebyggelse og sundhed med følgende
indsatsområder.
1. Styrkelse af frivillighed
● igangsættelse af nye aktiviteter
2. KRAM - faktorer
● kost
● rygning
● alkohol
● motion
3. Værdigheds politikken i Holbæk kommune med varierende fokusområder f. eks
● bekæmpelse af ensomhed
● støtte til demente og deres pårørende

Når puljen fordeles vil der blive prioriteret ansøgninger,
● hvor aktiviteten rettes til de svageste borgere
● hvor aktiviteten er længerevarende
● hvor aktiviteten forventes at have flest deltagere
● hvor aktiviteten foregår i deltagernes nærmiljø
● hvor aktiviteten foregår i samarbejde med flere foreninger
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Der kan i prioriteringen blive lagt vægt på, om foreningen har egen formue, der vil kunne
anvendes til det ansøgte formål.

Der ydes ikke støtte til:
● aktivitet for enkeltpersoner
● aflønning
● transport
● bygningsmæssige ændringer og nagelfast indbo

Hvornår søges:
Ansøgningsfrist er hvert år 1.marts og 1. august.
Der kan kun søges om aktiviteter der afholdes eller påbegyndes i indeværende kalenderår.
Hvordan søges:
Der søges på ansøgningsblanket tildeling af puljemidler fra Ældrerådets pulje.
Ansøgningsblanketten findes på ældrerådets hjemmeside.
Ansøgningsblanketten sendes til Mette Frandsen - mefra@holb.dk med cc Kirsten Becker keb@holb.dk
Foreninger, der søger puljen, skal medsende det senest godkendte årsregnskab.
Hvornår behandles ansøgningerne:
Ansøgninger behandles på ældrerådets møder hvert år i marts og i august måned.
Ved ansøgning om større beløb har ældrerådet mulighed for at indbyde ansøgere til
uddybende dialog.
Svar på ansøgninger:
Ansøgere vil modtage skriftligt svar senest en uge efter ældrerådets møder i marts og
august måned. Ved afslag på det ansøgte, begrundes afslaget.
Hvordan udbetales de imødekommende midler:
Regning sendes til Mette Frandsen - mefra@holb.dk. På regning / faktura skal CVR nr.
fremgå.
Overblik over tildelte midler:
På ældrerådsmøderne i marts og august måned gives status på forbrug og tidligere
imødekomme ansøgninger.
Godkendelse af retningslinjer og ansøgningsblanket:
Godkendt af Ældrerådet d. 10.02.2021 og er gældende fra d. 10.02.2021.
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