
Samþykkt í velferðarráði 16. desember 2008 

með breytingum samþykktum í velferðarráði 14. apríl 2010 og í borgarráði 29. apríl 2010 
með breytingum samþykktum í velferðarráði 1. mars 2012 og í borgarráði 8. mars 2012 

 

 

Reglur Reykjavíkurborgar um styrki til áfangaheimila 
 

1.gr. 

Skilgreining 

Áfangaheimili er tímabundinn dvalarstaður fyrir einstaklinga sem hafa átt við áfengis- og fíkniefnavanda 

að stríða en eru í virkri endurhæfingu eftir meðferð.  Þar geta þeir dvalið og undirbúið sig fyrir sjálfstæða 

búsetu.  Við komu á áfangaheimilið er gerður samningur um dvöl á heimilinu þar sem sett eru markmið 

sem einstaklingurinn vinnur að meðan hann býr þar. 

 

2. gr. 

Forsendur styrkveitinga 

Forsendur styrkveitinga til áfangaheimila er eftirfarandi:  

a. Að heimili hafi sannanlega verið í rekstri í a.m.k. 6 mánuði og að sannanlega séu gerðir 

samningar við einstaklinga um markmið og vinnu við endurhæfingu.  

b. Að skilað hafi verið inn ársreikningi eða ef um nýja starfsemi er að ræða árshlutareikningi, 

árituðum af fagaðila 

 

3.gr. 

Forsendur upphæðar styrkja 

Styrkir til áfangaheimila eru reiknaðir út frá: 

a) fastri fjárhæð pr. einstakling sem nemur grunnfjárhæð húsaleigabóta hverju sinni. Upphæðin er 

endurskoðuð árlega í tengslum við fjárhagsáætlunargerð. 

b) fjölda rýma á heimilinu 

c) nýtingu rýma fyrra árs á heimilinu 

d) hlutfall Reykvíkinga í nýttum rýmum á fyrra ári 

 

4.gr. 

Umsóknir  

Sækja þarf um styrki á umsóknareyðublaði Velferðarsviðs um áfangaheimili þar sem fram koma m.a. 

upplýsingar um fjölda rýma á heimilinu. Greitt er tvisvar á ári og þarf umsókn að berast fyrir hvora 

útborgun innan ákveðins tímamarka skv. 4. gr. þessara reglna. 

 

5.gr. 

Tímamörk umsókna 

Umsókn um styrk vegna fyrri hluta árs þarf að berast eigi síðar en 1. október árið á undan.  Umsókn um 

styrk vegna seinni hluta árs þarf að berast eigi síðar en 15. ágúst sama ár og sótt er um fyrir. 

 

6.gr. 

Tímamörk skila á fylgigögnum 

Tölulegar upplýsingar fyrra árs ásamt nafna- og kennitölulista notenda úrræðisins sem skilað er á sérstöku 

eyðublaði frá Velferðarsviði þarf að berast Velferðarsviði Reykjavíkurborgar eigi síðar en 15. janúar 

sama ár og sótt er um fyrir.  Ársreikningi árituðum af fagaðila ber að skila eigi síðar en 15. ágúst.  

 

7.gr. 

Mannréttindastefna 

Þeim aðilum sem veittur er styrkur ber í verkefnum sínum að fylgja mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í borgarstjórn þann 16. maí 2006. 


