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Leiðbeiningar um úthlutun styrkja í opið félagsstarf á vegum 
félagsmiðstöðva Velferðarsviðs 

til stuðnings starfsfólki og fulltrúum styrkjaráða 
 
Félagsstarf í félagsmiðstöðvum Velferðasviðs er vettvangur samskipta og skapandi athafna til 
þess að koma í veg fyrir félagslega einangrun. Einstaklingar og hópar geta sótt um styrki 
vegna verkefna í opnu félagsstarfi s.s. vegna námskeiða, ferðalaga, íþróttaiðkunar, fræðslu 
og skemmtana. Leitast skal við að veita styrki til verkefna sem eru opin öllum þáttakendum í 
félagstarfi og falla að hlutverki félagsmiðstöðva eða teljast á annan hátt vera í samræmi við 
stefnumörkun, áherslur og forgangsröðun í félagsstarfi. Leiðbeiningar þessar eru til stuðnings 
starfsfólki og fulltrúum notendaráða í félagsstarfi Velferðarsviðs í ákvarðanatöku við 
úthlutun styrkja. Þær taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma og eru lagðar fram í því 
skyni að veita sem besta meðferð fjármuna og með það markmið að þróa sjálfbært 
félagsstarf.  

 

Ferli við afgreiðslu umsókna 
 

Skipun styrkjaráðs 
 

Notendaráð félagsmiðstöðvar skal skipa að minnsta kosti þrjá aðila í styrkjaráð. Styrkjaráðið 
tekur afstöðu til styrkumsókna á fundum sínum. Forstöðumaður/verkefnastjóri 
félagsmiðstöðvar annast umsýslu styrkveitinga úr sjóðnum, tekur þátt í mati á umsóknum en 
greiðir ekki atkvæði um úthlutun. Ákvarðanir um styrkveitingar eiga að koma fram með 
skýrum hætti í fundargerðum þ.e. nafn, kennitala, bankaupplýsingar, fjárhæð styrks og heiti 
verkefnis. 
 

 
Auglýsing styrkja 

 
Félagsmiðstöðvar skulu vekja athygli á því að hægt er að sækja um styrki til þeirra, t.d. með 
auglýsingu á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is og/eða á heimasíðu viðkomandi 
félagsmiðstöðvar/þjónustumiðstöðvar í hverfi. Í auglýsingu eru upplýsingar um 
umsóknarfrest, forsendur styrkveitinga og nauðsynleg fylgigögn. Upplýsingar um úthlutun 
styrkja skulu kynntar á sama hátt.  
 

Umsókn og fylgigögn 
 

Í umsókn skal koma fram nafn, kennitala og heimilisfang ábyrgðaraðila ( sjá fylgiskjal 1). 
Einnig upplýsingar um;  
a) markmið verkefnis  
b) tíma- og verkáætlun.  
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c) önnur fjármögnun verkefnis og gögn því til stuðnings  
d) aðrar upplýsingar, ef við á.  

 
Mat og afgreiðsla umsókna 

 
Umsóknir skulu metnar með hliðsjón af;  
a) markmiðum sem lýst er og hvort líklegt sé að þeim verði náð; 
b) hvort verk- og tímaáætlun sé raunhæf;  
c) hvort unnt sé að meta framvindu verkefnisins;  
d) væntanlegum árangri og ávinningi fyrir félagsstarfið.  
Mat umsókna skal að jafnaði ekki taka lengri tíma en 2 vikur. 
Við meðferð og mat á umsóknum skal viðhafa góða stjórnsýsluhætti, gagnsæi og vönduð 
vinnubrögð. Umsóknum skal skilað á sérstöku umsóknareyðublaði (sjá fylgiskjal 1) af vef 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is. Miðað er við að umsóknarfrestur sé t.d. 1.september og 
1.janúar ár hvert. 
Umsóknir verða að berast innan umsóknarfrests til að teljast gildar. Öllum umsóknum skal 
svarað skriflega innan 3 vikna. Tilkynna skal öllum umsækjendum skriflega um afgreiðslu 
styrkumsóknar og hvenær styrkur kemur til greiðslu, ef hann er veittur. 
 

Eftirfylgni með styrk 
 
Styrkþegar skulu gera grein fyrir því við lok verkefnis eða í árslok hvernig styrkfé hefur verið 
varið. Styrkveiting felur ekki í sér fyrirheit um frekari skuldbindingar af hálfu 
félagsmiðstöðvar. Verkefni eru ekki styrkt eftir á. Félagsmiðstöð áskilur sér rétt til að rifta 
samningum, afturkalla styrkloforð og/eða krefjast endurgreiðslu ef sannanlega er um 
forsendubrest eða vanefndir að ræða af hálfu styrkþega. 
 

 
Verklag í bókhaldi 

 
Verklag í bókhaldi verður framkvæmt á sama hátt og við úthlutun almennra styrkja á vegum 
hverfisráða samkvæmt reglum sem samþykktar voru af velferðarráði 9. desember 2009 og 
borgarráði 17. desember 2009.  
Fjárheimildir vegna styrkjanna verði áætlaðar á lykil 5829 Aðrir styrkir og kostnaðarstað 
F24** og greiddir út þaðan.  
 
Þegar umsækjandi fær samþykktan styrk er gengið frá samningi um verkefnið. Vista skal 
samninginn í Agresso og honum skal fylgja undirritað eintak af samningi og samþykkt 
fundargerð styrkjaráðs.  
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