
 

Spørgsmål og svar om Handicappuljen  
 

Hvad er Handicappuljen?  

Det er en pulje under Socialministeriet, som giver landsdækkende handicapforeninger tilskud til aktiviteter 

for handicappede børn og unge samt deres familier (§16.64.07 på finansloven). Gennem de seneste ca. 10 

år har der været 11 – 12 mio.kr. til rådighed pr. år. I 2016 blev 12,1 mio.kr. fordelt på mere end 200 

aktiviteter afholdt af ca. 70 forskellige foreninger, heraf 32 foreninger fra Sjældne Diagnoser. I 2017 er der 

imidlertid ikke 12, men 8 mio.kr. til rådighed. De 4 mio.kr. synes at være forsvundet i 

Satspuljeforhandlingerne for 2017.  

Hvad bruges Handicappuljen til?  

Tilskud fra puljen finansierer sommerlejre, familiekolonier, søskende-weekends, kurser og meget andet. 

Aktiviteterne danner ramme om erfaringsudveksling og hjælp-til-selvhjælp, der kan tages med hjem, når 

hverdagen præget af alvorlig sygdom og handicap hos familiens mindste skal håndteres.  

Hvad kommer der ud af aktiviteterne, som Handicappuljen finansierer?  

Erfaringen er, at deltagelse i de aktiviteter, Handicappuljen finansierer, giver bedre muligheder for at 

håndtere hverdagen. Det er i forbindelse med aktiviteterne man kan møde ligesindede og skabe netværk – 

alle er i samme båd og har et fælles sygdomsophav. Det giver en langt bedre handicapforståelse og 

forståelse af egen situation. At man mødes på tværs af landet giver de bedste vilkår for at møde andre, der 

minder om én selv. For familier ramt af sjælden sygdom er det, på grund af sjældenheden, ikke sandsynligt, 

at man møder andre med de samme udfordringer, med mindre det bliver planlagt. 

Hvorfor er Handicappuljen vigtig?  

Alle tilskud fra Handicappuljen går til de direkte omkostninger ved afholdelse af aktiviteter for 

handicappede børn, unge og deres familier. Langt de fleste af de sjældne-foreninger, der får tilskud fra 

Handicappuljen, er meget små og drives af frivillig arbejdskraft. De har typisk ingen andre muligheder for at 

rejse penge til deres vigtige arbejde. Medlemmerne af foreningerne er ofte sårbare familier, der skal 

håndtere alvorlig sygdom og handicap livet igennem.  

Hvad betyder beskæringen af Handicappuljen?  

Mindre tilskud fra Handicappuljen betyder enten større egenbetaling, færre deltagere, færre aktiviteter 

eller ringene kvalitet i aktiviteterne – eller alle dele. Og selvom aktiviteterne hjælper med til bedre mestring 

af hverdagen, er det erfaringen, at der ikke eller kun i meget begrænset omfang ydes kommunalt tilskud til 

deltagerbetaling mv. Derfor er beskæringen et dybt slag imod kernen af foreningernes arbejde.  

For yderligere oplysninger – kontakt Sjældne Diagnoser på tlf.2171 6195.  

 


