Model 2 for Fritidspas 2019
Formål
Formålet med Fritidspas er at give flere børn og unge lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.
Udsatte Børn og unge i alderen 0-17 år i Varde Kommune kan søge om et Fritidspas, der består af
økonomisk støtte til at deltage i fritidsaktiviteter. Varde Kommunes fritidspas er et tilbud til dem, der har
det svært. Fritidspasset dækker udgifterne til kontingenter til idrætsforeninger, musik- og billedskole,
fritidsaktiviteter mm
Børn og unge der kan styrke sine sociale relationer og kompetencer, kan søge fritidspas, hvis de ikke i
forvejen deltager i en fritidsaktivitet. Det vurderes at børn og unges deltagelse i fritids- og foreningslivet
understøtter deres læring, trivsel og chancelighed.

Målgruppe
Fritidspasset kan søges af børn og unge op til 17 år der bor i Varde Kommune ud fra følgende kriterier:




Som af økonomiske årsager er forhindret i at deltage i fritidsaktiviteter
Hvis familien er på integrationsydelse, har fripladsordning eller lignende
Hvis fritidsaktiviteten gør at personen kan styrke sine sociale relationer og kompetencer.

Alle ansøgninger sendes til Kultur og Fritid i Varde Kommune, som behandler dem.

Hvem kan søge
På Varde Kommunes hjemmeside ligger ansøgningsskemaet til fritidspas.
Ansøgere til fritidspas kan være foreninger, frivillige eller andre professionelle aktører som er tilknyttet
familien/personen.
Det er dog vigtigt at barnet/den unge har været i kontakt med foreningen og har prøvet aktiviteten, før der
søges om fritidspas
Ved udfyldelse af ansøgningsskema skriver ansøger under på tro og love, at det er korrekte oplysninger der
er blevet angivet
Når ansøgningen er behandlet vil ansøger få et afslag/tilsagn pr mail, og de bevilgede midler vil blive
overført til foreningen

Økonomi
Der kan søges op til 2000 kr. til kontingent
Det er ikke muligt at søge til fitnesstilbud, klippekort, diverse ”skoler” mv
Der kan søges til 1 fritidsaktivitet pr. år, dog er det muligt at søge til en forårs- og efterårssæson.
Fritidspasset gives for et år af gangen – hvis en aktivitet har flere opkrævninger samme år, kan man med
fordel samle disse i én ansøgning.
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Der kan i 2019 søges for sæson 2019 og sæson 2019/2020
Familiens samlede husstandsindkomst må ikke overstige 350.000 kr.
Udbetaling af Fritidspas bevillingerne sker gennem foreningernes CVR nummer.

Samarbejdspartnere
HJÆLP TIL UDSTYR - BROEN VARDE (frivillig forening)
Varde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Broen Varde, hvorfra der kan søges om støtte til
udstyr til fritidsaktiviteter hvis der er bevilget kontingentstøtte gennem Fritidspas. Ligeledes kan Broen
Varde være behjælpelig med kontakt til foreningen –herunder barnets opstart i en fritidsaktivitet.

FLYGTNINGE PÅ DEN LAVE INTEGRATIONSYDELSE - FRITIDSPULJEN, DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
Dansk Flygtningehjælp oprettede i efteråret 2015 Fritidspuljen, som muliggjorde at flygtningebørn fra
familier på integrationsydelse (0-18år) samt uledsagede mindreårige flygtninge med opholdstilladelse
kunne søge fritidspuljen til kontingent til deltagelse i foreningslivet. Alle flygtninge på den lave
integrationsydelse søger fritidspuljen fremfor fritidspas.
Regler for tilskud:






Kontingentstøtte til flygtningebørn mellem 0-18 år
Der skal fremsendes dokumentation for, at familien modtager integrationsydelse
Der bevilges op til 1.000 kr. årligt i kontingentstøtte pr. flygtningebarn
Der kan ikke længere søges om støtte til udstyr
Der gives udelukkende støtte til etablerede foreningsaktiviteter, og der gives derfor f.eks. ikke
støtte til fitness, klippekort til aktiviteter mm.
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