Fritid for alle!

Økonomisk tilskud til børn og unges
fritidsaktiviteter

Hvad er Fritid for alle?
Fritid for alle er et økonomisk tilskud som gives til børn og
unge. Det er børn og unge som har brug for at deltage i en
fritidsaktivitet sammen med jævnaldrende. Formålet med
deltagelsen er, at det vil have en positiv betydning for
barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Hvem kan få tilskud til Fritid for alle?
Det økonomiske tilskud kan gives til børn og unge i
alderen 6-17 år, som har et særligt behov for støtte og
hjælp, og som i forvejen ikke deltager i en fritidsaktivitet.

Hvad kan der gives tilskud til?
Tilskuddet kan tildeles:
• Én fritidsaktivitet pr. barn/ung
..for én sæson eller periode ad gangen.
- Dog ikke junior- og ungdomsklub
• Op til 1.000 kr. pr. år
• Desuden op til 1.000kr. til udstyr eller til dækning af
udgifter, som relaterer sig til deltagelse i stævner.
Eksempelvis:

- fodboldstøvler
- badmintonketcher

- stævnegebyr
- togbilletter til stævner

Betingelser for tilskuddet?
Tilskuddet gives kun til familier som ikke selv har den
økonomiske mulighed for at betale udgiften til
fritidsaktiviteten eller udstyr til en fritidsaktivitet.

Hvordan søger man?
Ansøgningsskemaet finder du på Syddjurs Kommunes
hjemmeside, www.syddjurs.dk under Borger og Familie,
børn og unge og Fritid til alle.
Alternativt kan du kontakte den socialfaglige rådgiver på
barnets/den unges skole.
Ansøgningsskemaet afleverer du til den socialfaglige
rådgiver, der er tilknyttet skolen. Eller også kan du sende
det til kommunen på e-mail: syddjurs@syddjurs.dk att.:
Tidlig indsats.
Ved køb af udstyr til fritidsaktiviteten skal den
socialfaglige
rådgiver
have
en
kvittering
som
dokumentation. Denne kvittering kan du sende til
syddjurs@syddjurs.dk att.: Tidlig indsats.

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger

Det er en økonomisk støtte til børn og unge, som har brug for at
deltage
i fritidsaktiviteter
sammen har
med faste
jævnaldrende,
og hvorpå
De socialfaglige
rådgivere
kontakttider
deltagelse
i fritidsaktiviteter
vil have en
positiv eller
betydning
for
skolerne.
Du kan som barn/ung,
forældre
personale
barnets
eller den
unges trivsel og
udvikling.direkte.
kontakte
de socialfaglige
rådgivere

Få flere kontaktoplysninger på
www.syddjurs.dk/borger/familie-og-boern/fritid-alle
Social og Familie kan kontaktes på tlf. 87 53 53 80.

Hvad kan der gives støtte til?

- fodboldstøvler
- badmintonketcher

- indgangsbilletter
- togbilletter til stævner
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