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Retningslinjer for økonomisk støtte til deltagelse i foreningslivet

1. Formål

Formålet med at yde økonomisk støtte er, at: 

 støtte økonomisk trængte børn og unge i deres deltagelse i foreningslivet på Stevns
 sikre barnet eller den unge et liv på lige vilkår med jævnaldrende
 styrke barnets eller den unges tilknytning til lokalmiljøet
 skabe mulighed for gode og sunde relationer og venskaber
 styrke barnets eller den unges sociale kompetencer

2. Målgruppe

Puljen for frikontingent er henvendt til børn og unge i Stevns Kommune fra 0 til 18 år fra økonomiske 
trængte familier, der har et særligt behov for støtte og hjælp. Der er ydes kun støtte til børn og unge som 
ikke i forvejen deltager i fritidsaktiviteter, og der kan derfor kun søges om støtte til én aktivitet pr. barn pr. 
sæson. 

3. Hvem kan søge

I samråd med forældre kan foreninger, lærere og andre myndige personer søge på barnets eller den un-
ges vegne. Forældre kan også selv søge ind på puljen, på barnets vegne.

4. Tilskud

Tilskud gives som økonomisk støtte til kontingent, sociale arrangementer og/eller fornødent udstyr til 
den givne aktivitet. Der ydes kun støtte til aktiviteter tilknyttet godkendte folkeoplysende foreninger i 
Stevns Kommune.

Der kan ydes støtte til op til 70% af udgifterne til kontingent, sociale arrangementer og fornødent udstyr, 
dog kan der maksimalt søges om 800 kr. pr. barn pr. sæson. En sæson går fra august til maj året efter. 

5. Ansøgning

For at sikre, at alle har en fair chance til at søge om støtte, er puljen for frikontingent opdelt i to.  Puljen 
for frikontingent kan derfor søges løbende, og søges via ansøgningsblanketten på stevns.dk under Kul-
tur & Fritid. 
Der kræves ikke dokumentation, da støtte ydes på tro og love. 

(1. ansøgningsperiode er 1. januar – 30. juni og 2. ansøgningsperiode er fra 1. juli -31. december) 

6. Udbetaling af støtte 

Tilskud til kontingent og sociale arrangementer vil blive udbetalt til foreningens Nem konto. Udbetaling til 
fornødent udstyr vil blive udbetalt til barnets eller den unges forældre/værge.  
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