Kontingentstøtte-muligheder
Foreningsliv for alle
Denne folder giver et overblik over de muligheder, der pt. findes for
økonomisk tilskud til kontingent. Vær opmærksom på, at listen ikke
nødvendigvis er udtømmende, og at der kan forekomme ændringer,

som de enkelte puljeudbydere står til ansvar for. Ved at opsøge
information via de forskellige links, sikrer du dig en opdateret
viden om puljerne.

---------------------------------------------------------------Fritidspas
Fritidspasset er et kommunalt tilskud og giver udsatte børn, unge og
voksne fra 6 år og op adgang til fritidsaktiviteter. Fritidspasset betaler
kontingentet til én konkret aktivitet, dog max. 1.000 kr., og udstedes i
udgangspunktet kun én gang. Det er fagpersoner – f.eks.
socialrådgivere, lærere, sundhedsplejersker og SSP-medarbejdere –
som kan indstille til et fritidspas til de borgere, hvor det fagligt
vurderes, at de kan få gavn af at deltage i en fritidsaktivitet, som de
ellers ikke ville have mulighed for. Det er desuden muligt for trænere
eller instruktører i foreningerne i samarbejde med skolerne at indstille
børn og unge fra 6 - 17 år til fritidspas. Kontakt Center for Skole, Kultur
og Fritid for at rekvirere indstillingsblanketten. Fritidspasset kan
anvendes til at betale kontingent i alle folkeoplysende foreninger på
Bornholm, samt i Kulturskolen og Ungdomsskolen. Musik- og
Billedskolen og Dramaskolen. Der udstedes ikke fritidspas til brug i
private fitnesscentre og private danse- og rideskoler. Fritidspasset kan
kun bruges til at betale kontingent eller deltagerbetaling. Det kan ikke
bruges til at betale for udstyr. Se mere på:
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Friti
dspas.aspx

Kan søges af medlemmer af DGI
Puljen er dels målrettet udsatte børn og unge, herunder flygtninge og
asylansøgere, dels voksne flygtninge og asylansøgere.
Til børn og unge op til 18 år kan der søges til:
- 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et
år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I
særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Såfremt vi
vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af
kontingentudgiften
- Beklædning og udstyr, maks. 500 kr. årligt
- Deltagelse i stævner og lejre, maks. 500 kr. årligt
Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:
- 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et
år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I
særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Såfremt vi
vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af
kontingentudgiften
- Beklædning og udstyr, maks. 500 kr. årligt
Se mere på:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/foreningsudvikling/nyemedlemmer/artikler/pulje-foreningsliv-for-alle

Fritidspuljen
Dansk Flygtningehjælp
Kan søges af alle på vegne af flygtningebarn/-børn
Fritidspuljen giver økonomisk støtte til flygtningebørn og unge
flygtninge, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter.
Fritidspuljen er for:
- Flygtningebørn fra familier på integrationsydelse (0-18 år)
- Uledsagede mindreårige flygtninge med opholdstilladelse
- Der bevilges op til 1.000 kr. årligt i kontingentstøtte pr.
flygtningebarn
- Der kan ikke søges om støtte til udstyr
- Der gives udelukkende støtte til etablerede
foreningsaktiviteter, og der gives derfor ikke støtte til fitness,
klippekort til fritidsaktiviteter mm
Se mere på: https://fritidspuljen.flygtning.dk/

Børnesagens Fællesråd
Børnesagens Fællesråd uddeler fritidsstipendier til børn af
eneforsørgere med behov for økonomisk hjælp. Børnesagens
Fællesråd støtter børn af eneforsørgere, der modtager kontanthjælp,
dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.
Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist er 15. august 2018. Ansøgningsskema er
tilgængeligt på Børnesagens hjemmeside fra 15. juli 2018:
http://boernesagen.dk/fritidsstipendier/

Denne oversigt er udarbejdet af frivillighedsmedarbejder i
Integrationsafdelingen Mette Bisgaard Olesen.
Kontakt mette.bisgaard.olesen@brk.dk, hvis du har oplysninger
om flere puljer, som giver økonomisk støtte til kontingent.
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