
 

 

Ansøgningskrav til Caritas’ diakonipulje 

 

Hvad er diakonipuljen? 

Caritas Danmarks diakonipulje støtter aktiviteter i Danmark, der har til formål at 

hjælpe udsatte mennesker og familier, der lever på kanten af samfundet eller har 

brug for støtte i livet. 

 

Hvem kan søge? 

Grupper tilknyttet katolske sogne i Danmark. 

 

Hvad er kravene? 

Aktiviteten skal afhjælpe sociale problemer. 

Det er vanskeligt præcist at afgrænse, hvornår noget er et socialt problem. Et 

socialt problem kan for eksempel være ensomhed, misbrug, kultursammenstød, 

psykiske problemer, fattigdom eller mistrivsel.  Aktiviteten skal med andre ord 

sigte mod at give mennesker eller familier øget velfærd eller omsorg. 

Der gives ikke støtte til aktiviteter, der sigter direkte mod ordets forkyndelse. 

 

Aktiviteten skal være åben for alle. 

Aktiviteten skal række ud til alle. 

 

Aktiviteten skal baseres på frivillighed. 

Aktiviteten skal være frivilligt drevet. Det er som udgangspunkt ikke muligt at 

søge støtte til lønudgifter. 

 

Egenfinansiering 

10 % af aktiviteten skal finansieres af sognet. 

 

Hvor meget kan man søge om? 

Der er ingen faste beløbsgrænser. 

 

Hvordan søger man puljen? 

- Udfyld ansøgningsskema og budget. Bemærk, at ansøgningen skal 

underskrives af en af sognets præster samt menighedsrådsformand.  

Sendes til: Caritas, Att. Diakonipuljen, Gammel Kongevej 15, 3. sal, 1610 

København V. eller caritas@caritas.dk.  

- Der er løbende ansøgningsfrist. 

- Ansøgninger behandles af Caritas’ nationale koordinator og 

generalsekretær. 

- Det er ikke muligt at søge støtte med tilbagevirkende kraft. 
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Når I har fået støtte 

- 75 % af støttebeløbet udbetales ved aktivitetens start. De sidste 25 % af 

støttebeløbet udbetales, når Caritas har godkendt aktivitetsregnskabet. 

- Ved længerevarende projekter kan Caritas stille krav om, at der indsendes 

statusrapporter. 

- Ved større støttebeløb kan Caritas stille krav om, at der skal oprettes en 

separat konto til aktiviteten. 

- Når aktiviteten er afsluttet, indsendes en slutrapport og -regnskab til 

Caritas ud fra det oprindelige budget. Aktiviteten indgår i sognets 

årsregnskab og skal derfor ikke revideres separat. 

- Ubrugte midler skal altid tilbagebetales til Caritas. 

- Midler brugt til andet end det budgetterede, og som ikke af Caritas 

skønnes brugt indenfor aktivitetens formål, skal tilbagebetales til Caritas. 

 

Hjælp til at søge diakonipuljen 

Caritas giver gerne hjælp til at udvikle jeres idé og rådgiver om Diakonipuljens 

muligheder og begrænsninger. Kontakt Caritas’ sekretariat på caritas@caritas.dk  

eller telefon 38180000. 
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