Muligheder for
økonomisk støtte ved
kontingentbetaling

For nærmere information om økonomisk støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter, kan du kontakte:
Heidi Lytje Oehlers
Foreningskonsulent, Aarhus kommune
Telefon: 5157 5348
Email: hlo@aarhus.dk
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Muligheder for kontingentstøtte hos Aarhus kommune

I Aarhus Kommune er der forskellige muligheder for at få støtte til kontingent til fritidsaktiviteter:

Fritidspasset – Aarhus Kommune
Kort information om fritidspasset:


Gælder for børn, hvis forældre maksimalt har en husstandsindkomst på 188.528 kr. om året.



Betaler kontingent for en eller flere foreningsaktiviteter i Aarhus.



Kan betale op til 1.000 kr. i kontingent.



Gælder børn og unge i alderen 3 til 17 år

Sådan benyttes fritidspasset
1. De fleste børn, som kan benytte fritidspasset, får det automatisk tilsendt af Aarhus Kommune, ellers
kan man ansøge om et på Aarhus Kommunes hjemmeside.
2. Fritidspasset vises i den forening, som barnet ønsker at blive medlem af.
3. Foreningens kasserer skal skrive oplysninger om hold og kontingent på bagsiden af fritidspasset. Husk
at kassereren skal skrive under.
4. Fritidspasset er personligt, og skal derfor leveres tilbage til barnet eller dets forældre.
5. Foreningen søger kontingentet refunderet hos Sport & Fritid. Benyt skemaet ”Afregning af fritidspas til
foreningen”. Husk at påføre ”Tidligere forbrug”.
6. Afregningsskemaet skal indsendes hurtigst muligt til Sport & Fritid. Foreningen får herefter kontingentbetalingen fra kommunen.
For yderligere oplysninger kontakt Malene Bønlykke Riis på tlf. 89 40 48 26. Her kan du også få oplysninger
om indkomstgrænse, samt hvordan man ansøger om og bruger fritidspasset.

Ansøgning og afregning til Fritidspasset kan findes her: www.aarhus.dk/fritidspas

2

Aarhus Kommunes Fritidspas dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter: Fodbold, håndbold,
kampsport, svømning, bueskydning, beachvolley, ridning, spejder, sang, musik, tegnekurser og meget andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger)
For puljen ”Foreningsliv for alle” glæder følgende:


Skal søges af foreningen, som skal være medlem af DGI



Gælder for børn og unge under 18 år



Gælder til børn af vanskeligt stillede forældre

Der kan søges om støtte til:


2/3 af kontingentet, dog max 1.000 kr. for et år.



Indkøb af beklædning og sportsudstyr til foreninger og enkeltpersoner max. 750 kr.



Deltagelse i stævner og lejre, herunder deltagergebyr, transport, forplejning mv. max. 1.000 kr.



Forældrearrangementer i forbindelse med aktiviteter i foreningerne.



Uddannelse af foreningsledere og trænere med anden etnisk baggrund end dansk

Ansøgningsskema og information om puljen kan hentes her:
www.DGI.dk – skriv ”Foreningsliv for alle” i søgefeltet.

Sådan søger du:
1. Kontakt træneren i den lokale idrætsforening, som dit barn ønsker at være medlem af eller evt. allerede er medlem af
2. Aftal hvilken støtte der er brug for
3. Foreningen udfylder ansøgningsskemaet, som sendes ind til DGI. Foreningen får direkte besked fra
DGI vedr. ansøgningen

DIF (Danmarks Idræts-Forbund)
For puljen ”Idræt for ALLE børn” gælder følgende:


Støtten skal søges af foreningen, som skal være medlem af DIF



Gælder for børn og unge under 18 år
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Gælder for børn og unge af vanskeligt stillede forældre

Der kan søges om støtte til:


Hel eller delvis betaling af kontingent i en kortere periode



Indkøb af beklædning og sportsudstyr til foreningen og enkeltpersoner



Hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse i sportsarrangementer, sommerlejre og lignende

Ansøgningsskema og information om puljerne kan hentes her:
www.dif.dk – søg efter kontingentstøtte.

Sådan søger du:
1. Kontakt træneren i den lokale idrætsforening, som dit barn ønsker at være medlem af eller eventuelt allerede er medlem af
2. Aftal hvilken støtte der er brug for
3. Foreningen udfylder ansøgningsskemaet, som sendes ind til DIF. Foreningen får direkte besked fra
DIF om ansøgningen

Fritidspuljen – Dansk Flygtningehjælp
Økonomisk støtte til flygtninge


Til børn og unge mellem 0-18 år hvis forældre modtager integrationsydelse.



Til voksne mellem 18-30 år som modtager integrationsydelse.

Der kan søges om støtte til:


1200 kr. årligt til dækning af kontingentbetaling



500 kroner årligt til udstyr ved foreningsaktivitet.

Sådan søger du:
1. Gå ind på fritidspuljen.dk og benyt ansøgningsskema
2. Husk at have kontaktet foreningen for at sikre, at der er plads på holdet før ansøgningsskemaet afsendes.
3. Herefter modtages et værdibevis som skal afleveres i foreningen, som derefter får betaling gennem
fritidspuljen.
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