ANSØGNING OM FRITIDSPAS

A. OM BARNET/DEN UNGE
Barnets/den unges navn:

Personnummer:

Adresse:
Skole og klasse:
B. OM FORÆLDRE/VÆRGE/KONTAKTPERSON
Navn(e) på forældre/værge:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Husstandens årlige indkomst:
C. OM FRITIDSAKTIVITETEN
Foreningens/klubbens navn & CVR-nr.:
Aktivitet:
Opstartsdato:
Pris pr. måned:
Kontaktperson/træner:

Forældres/værges underskrift:

Læs venligst vejledningen på side 2 inden du ansøger om fritidspas.

Dato:

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM FRITIDSPAS

Hvem kan modtage støtte:
Børn og unge i alderen 6-18 år, der i forvejen ikke er aktive i fritidsaktiviteter og
foreninger, og hvor husstandens samlede årsindkomst er lavere end 172.992 kr.
før skat.
Det er husstandsindkomsten, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteradresse, der
tæller.
Tilskuddet gives til børn/unge, der er bosiddende i Dragør Kommune.
Kort om fritidspas:
Dragør Kommune giver et tilskud på max 1000 kr. til en valgfri fritidsaktivitet i en
prøveperiode på 6 måneder.
Dragør Kommune sørger for at betale kontingentet direkte til foreningen/klubben
på vegne af barnet/den unge i en periode på max 6 måneder, hvis barnet/den
unge er godkendt til at modtage tilskuddet.
Sådan søger du:
Inden du ansøger om tilskud til en fritidsaktivitet, skal du starte med at undersøge, om der er plads til barnet/den unge i fritidsaktiviteten. Det er en god ide at
aftale opstartsdato (i forhold til sæsonens start/slutdato) med kontaktpersonen/træneren i foreningen/klubben inden ansøgningen sendes til kommunen.
Kommunen anbefaler derudover, at du undersøger muligheden for gratis prøvetræning, inden der ansøges om støtte.
Det er vigtigt at oplyse foreningens/klubbens CVR-nr., da kommunen afregner
direkte med foreningen/klubben. Eventuelt kan du bede foreningen/klubben udfylde punkt C.
Klasselærere, pædagoger, sagsbehandlere m.v. kan opfordre forældre til at ansøge på vegne af barnet/den unge.
Ansøgningsskema om fritidspas sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.
For at indsende din ansøgning skal du bruge dit NemID.
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Skole og Kultur
afdelingen via e-mail: SBK@dragoer.dk.
Vær opmærksom på:
 Du kan kun søge om tilskud én gang pr. år pr. barn
 Du kan kun søge om tilskud til én aktivitet pr. barn
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Hvis du søger til flere børn i familien, skal du udfylde et skema for hvert
barn
Hvis en eller begge forældre modtager integrationsydelse, skal du ansøge
om støtte fra Fritidspuljen via fritidspuljen.flygtning.dk
Sagsbehandlingstiden forventes at være en måned
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