
25. april 2020

Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19

Mio. kr., 2020-pl 2020
Partnerskaber på socialområdet 0,8
Partnerskab på socialområdet om tryghed og trvisel ved genåbningen* 0,8
Partnerskab på området for udsatte børn og unge og støtte til udvalgte organisationer 131,0
Udsatte børn skal godt tilbage i skole 60,0
Socialt udsatte unge på FGU 14,0
Tilskud til frivillige organisationer til støtte af udsatte børn og familier i dagtilbud og skole 10,0
Støtte til børn og unge, der er pårørende til personer med alkohol- eller stofmisbrug 7,0
Kontakt til børn fra familier med betydelig forældreuenighed -
Ekstra støtte til sårbare børn og unge efter COVID-19 13,5
Støtte til afholdelse af ferielejre 5,0
Øget indsats i studenterrådgivningen 3,0
Opsøgende indsats fra studievejledningen på de videregående uddannelser for udsatte og sårbare 
studerende 2,0

Socialt udsatte unge på STU 10,0

Tilskud til organisationer, der støtter op om børn og unge i familier med psykisk eller anden alvorlig sygdom  6,0

Tilskud til digitale indsatser mod digitale krænkelser mod børn og unge 0,5
Partnerskab på området for udsatte voksne og støtte til udvalgte organisationer 37,6
Styrket indsats på voldsområdet 15,0
Opsøgende indsats på misbrugsområdet 5,0
Forlængelse af nødovernatning 1,6
Udvidet støtte til hjemløseorganisationer 5,5
Opsøgende indsats og støtte til værestedsbrugere 2,5
Støtte til mindre patientorganisationer, der tilbyder rådgivning mv. til personer i risikogruppen 5,0
Rådgivning til psykisk sårbare og udbredelse af gode erfaringer 3,0
Videokonsultation til egen læge for sårbare grupper -
Partnerskab på handicapområdet og støtte til udvalgte organisationer 35,7
Opsøgende indsatser over for mennesker med funktionsnedsættelse 25,0
Ekstra støtte til Udviklingshæmmedes Landsforbund 0,7
Særlig støtte til mennesker med synshandicap 10,0
Øvrige initiativer 10,4
Højskolernes og kultur-, idræts- og foreningslivets sociale ansvar og engagement 10,0
Administrationsudgifter til Socialstyrelsen 0,4
Aftale i alt 215,5
*Finansieringen er afrundet til nærmeste 100.000 kr.

Note: I  den samlede finansiering indgår ompriotering af 10 mio.kr. afsat med FL19 til "Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede" på § 15.64.04 
og omprioritering af opsparede midler på 1,5 mio. kr. på § 15. 
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