RETNINGSLINJER AKTIVITETSKORT
Målgruppe:
Barn og unge i alderen 6 – 18 år i Tynset kommune som lever i familier der økonomien er til hinder
for deltagelse i fritidsaktivitet.
Hva gis det støtte til:
Det gis støtte til én kontingent per barn per år. Det gis ikke støtte til utstyr, men det kan gis veiledning
om muligheter for leie eller kjøp av brukt utstyr.
Hvor mye:
Det settes ikke en beløpsgrense, men tilskuddet avgrenses til kostnaden for én kontingent per år per
barn. Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. Beløpet betales
direkte til lag/forening som står for aktiviteten.
Hvem kan søke (på vegne av barnet):
Offentlige instanser som eksempelvis barneverntjenesten, NAV, skole, miljøarbeider, helsestasjon,
ledere/trenere i fritidsaktivitet med flere, som har kjennskap til barnet/ungdommen, kan søke om
midler.
Krav til søker:
Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte
til. Med dette menes at den som søker skal hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i
starten, ikke at den voksne må følge barnet på alle aktivitetene. Oppfølgingen gjøres i nært samarbeid
med foreldrene, og det er et mål at foreldrene selv tar ansvar for oppfølging av aktiviteten.
Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra
aktivitetskortordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke.
Ordningen er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive
kontingenter. Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.
Krav til søknaden:
Eget søknadsskjema for ordningen må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og
legg ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende.
Søknadsfrist:
Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende og midler fordeles inntil årets totalbeløp for
ordningen er brukt opp.

