Socialpædagogerne
Nordsjællands
lokale initiativpulje

På generalforsamlingen i oktober 2021, blev der afsat midler til en lokal initiativpulje. Vi ønsker at
Socialpædagogerne Nordsjælland bliver mere synlige for medlemmerne og ude på arbejdspladserne og den
lokale initiativpulje er en metode til at fremme det. Vi ønsker samtidig også at bidrage til initiativer til gavn
og glæde for de lokale medlemmer af kredsen.
Du kan derfor som medlem søge op til 10.000 kr. til et initiativ til glæde for dig og dine kolleger. Der er i alt
afsat 60.000 kr. og de søges enten fra 1. til 31. april 2022 eller igen fra 1. til 30. september 2022. Op til 3
initiativer får tildelt støtte pr. periode. De der bliver udtaget til at få penge fra kredsen, bliver valgt af en
nedsat arbejdsgruppe i kredsbestyrelsen. Alle ansøgere får besked om udfaldet af ansøgningen.

Hvem kan søge? Det kan alle medlemmer af Socialpædagoger Nordsjælland
Hvordan søger jeg? Du sender en mail til nordsjaelland@sl.dk . I mailen laver du en beskrivelse af, hvad du
søger penge til, hvad du ønsker at initiativet skal bidrage med og hvilket beløbet du søger (dog max.
10.000).
Hvem skal have glæde af initiativet? Det skal så mange som muligt af dine kolleger. Der er ikke et krav om
et bestemt antal. Dog gives det ikke støtte til individuelle aktiviteter eller initiativer der kun kommer få
medlemmer til gode. Der gives støtte til initiativer til glæde for dig og dine kolleger og ikke til
arrangementer, der direkte involverer de borgere i arbejder med.
Hvordan evaluerer jeg initiativet? Vi ønsker, at der laves en evaluering af initiativet, umiddelbart efter det
er afviklet. Evalueringen skal indeholde oplysninger om hvad arrangementet bestod i, hvem der har
deltaget, hvad der er kommet ud af det og om der forventes et mere langsigtet forandring. Evalueringen
kan laves skriftligt eller laves mundtligt. Dette kan blive delt på vores hjemmeside og eventuelt også på
kredsens Facebookside. Eventuelt kan der blive tale om at fortælle om udfaldet af initiativet til den/de
kommende generalforsamlinger i kredsen.
Hvordan får jeg pengene? Kredsen betaler de udgifter, du har i forbindelse med at skulle søsætte
initiativet – dog maksimalt 10.000 kroner. Typiske udgifter kan være honorar/vingave til en
underviser/oplægsholder, mad og drikke ved et arrangement, transportomkostninger ved besøg – men

det kommer selvfølgelig an på initiativet. Vi vil så vidt muligt forsøge at undgå, at du skal lægge for
mange penge ud selv.
Derfor vil vi forsøge at betale fakturaer direkte til leverandøren, så du undgår udlæg. Hvis du bliver
nødt til at lægge ud for eksempelvis forplejning til et arrangement eller andet, er det vigtigt, at du får
kvittering på det hele. Når du sender kvitteringen til os sammen med de relevante oplysninger, vil vi
hurtigt tilbageføre pengene til dig.
Vær opmærksom på, at støttebeløbet fra Initiativpuljen er inklusive alt, herunder moms. Når du
indhenter priser på fx en oplægsholder, forplejning eller lign. skal du derfor være opmærksom på, om
den pris, du får oplyst, er eksklusive eller inklusive moms.
Hvordan bruger jeg socialpædagogerne Nordsjællands logo? Det er vigtigt for os, at det fremgår
tydeligt at initiativet er støttet af Socialpædagogerne Nordsjælland. Derfor skal vores logo fremgå af
materialer, invitationer og andet i forbindelse med initiativet. Vi kan hjælpe dig med det tekniske.
Hvordan sikrer jeg at medlemmerne hører om initiativet? Kredskontoret vil være behjælpelig med at
udbrede kendskabet til initiativet i det omfang det findes relevant. Det kan være via nyhedsmails, trykke
postkort/invitationer, på kredsens hjemmeside eller på kredsens Facebookside.
Hvilke typer initiativer kan eksempelvis søge støtte?
• Faglige og sociale arrangementer og aktiviteter f.eks. foredrag og workshops
• Aktiviteter omkring arbejdsmiljø
• En debataften, fyraftensmøde eller netværksmøde om socialpolitik, arbejdsmiljø eller andre
relevante emner
• Inspirationsbesøg hos eks. kommunen, regionen, uddannelsessteder, andre arbejdspladser
• Sociale aktiviteter, der styrker det faglige fællesskab blandt medlemmer på arbejdspladsen
• Aktiviteter omkring jobmarkedet og karriereudvikling
• Initiativer, der styrker din og andre socialpædagogers evne til at formidle den
socialpædagogiske faglighed
• Initiativet kan godt kombineres med eventuelle initiativer på arbejdspladsen (det er muligt at
dele udgiften mellem arbejdsgiver og socialpædagogerne Nordsjælland)
Det kan også være nogle helt andre typer af initiativer, du som medlem ønsker at søge støtte til. Kun
fantasien sætter grænser.

