Pressemeddelelse

Til
pressen

Den 1.august 2007

Århus Kommune
Rådmanden
Kultur og Borgerservice

Start på forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
I januar måned i år bevilgede Socialministeriet et tilskud til et 2-årigt
forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge, så disse kunne få mulighed for at deltage i det lokale foreningsliv. Forsøgets målgruppe var
i udgangspunktet børn og unge i aldersgruppen 0.- 7. kl.

Rådhuset
8000 Århus C
Telefon 8940 2381
Telefax 8940 2388

Formålet med forsøget er, at give børn og unge fra familier med en
husstandsindkomst i 2007 til og med 134.000 kr. mulighed for at deltage i aktiviteterne i en lokal børne-, ungdoms- eller idrætsforening.
I forsøget vil disse børn og unge kunne få betalt et kontingent på op
til 1.000 kr. om året.
I forbindelse med detailplanlægningen af forsøget har det vist sig, at
antallet af børn og unge i målgruppen er mindre end forudsat.
Det betyder, at det er muligt, at udvide forsøget til også at omfatte
unge på 8.- 9. klassetrin.
”Jeg er utrolig glad for, at det nu er lykkedes at få skaffet økonomiske
fripladser til fritidslivet, ligesom der i mange år har været økonomiske
fripladser til dagpasningen”, udtaler rådmand Flemming Knudsen, som
for snart 4 år siden lancerede idéen som socialrådmand.
”I ansøgningen til Socialministeriet har jeg lagt vægt på”, siger Rådmanden videre, ”at de lokale interesseorganisationer (Idrætssamvirket
Århus og Århus Ungdommens Fællesråd) har givet tilsagn om, at de
vil afsætte økonomiske midler til anskaffelse af udstyr til de nye medlemmer, som medlemsforeningerne kan søge om tilskud til”.
Starten på forsøget er den 1. august 2007 og forsøget løber indtil den
30. juni 2009.

E-post flemming.knudsen@aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk

I den forbindelse er der udsendt et brev til alle foreningerne i Århus
Kommune om forsøget. Ligeledes er skolerne, Den Central Pladsanvisning og andre institutioner i Magistratsafdelingen for Børn og Unge, de
lokale socialcentre samt Borgerservice orienteret om forsøget.
”Jeg håber meget”, siger Flemming Knudsen, ”at foreningerne vil tage
godt imod disse børn og unge og derved give dem mulighed for aktivt
at deltage i fritidsaktiviteterne, og give dem en god oplevelse og mulighed for at etablere nye kammeratskaber og sociale netværk.”

Med venlig hilsen

Flemming Knudsen

For yderligere oplysninger kontakt
Rådmanden for Kultur og Borgerservice Flemming Knudsen, 89 40 23 80

eller Erik L. Würtzenfeld, Sport & Fritid, 89 40 48 74
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