Økonomisk tilskud til fritidsaktivitet – Kvalitetsstandard (Uddrag fra)
Alle sager skal behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering efter § 11 stk. 6 i Lov om social
service og i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes børne- og ungepolitik.
Lovgrundlag for ydelse
Formål med ydelsen

Indhold

Målgruppe

Kriterier for tildeling af
indsatsen

Ydelsens omfang

Bevillingskompetence
Sagsbehandlingsfrister
Varighed og opfølgning
Klageadgang
Egen betaling
Leverandør
Relateret støtte

Lov om social service § 11 stk. 6
Formålet med at yde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter er, at:
x skabe mulighed for gode og sunde relationer og venskaber
x styrke barnets eller den unges tilknytning til lokalmiljøet
x støtte barnet eller den unge i en sund og aktiv lisstil
Ydelsen består af:
Økonomisk støtte til betaling for deltagelse i fritidsaktivitet indenfor en ramme på
op til 1.000 kr. pr. år.
Støtten kan ydes til børn og unge:
x på 6-17 år
x som har et særligt behov for støtte og hjælp
x hvis fritidsaktiviteten gør, at barnet eller den unge kan styrke sine sociale
relationer og kompetencer
x som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet.
x Samt børn og unge der er i målgruppen for integrationsindsatser
Ansøgeren af støtten skal være motiveret for at deltage i den konkrete
fritidsaktivitet.
Der skal i familien eller barnets netværk skønnes ikke at være økonomisk
mulighed for selv at afholde udgifter til fritidsaktiviteter.
Børn og unge under 18 år, der modtager tilbud efter integrationsindsatser er altid i
målgruppen for økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.
Der kan tildeles støtte til én fritidsaktivitet ad gangen.
Støtten ydes for én sæson eller periode ad gangen. Det kan f.eks. være et halvår, et
kvartal eller lignende i henhold til foreningens aktiviteter og retningslinjer.
Socialrådgivere på skolerne
Ingen
Ingen opfølgning
Kommunalbestyrelsens afgørelse om tildeling af støtte til fritidsaktiviteter kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.
Ingen
Foreninger med hjemsted i Syddjurs kommune, hvis primære aktiviteter er at
tilbyde fritidsaktiviteter.
Udgifter der er afledt af deltagelse i fritidsaktiviteter bevilliges efter en konkret
vurdering.
Eksempler på afledte udgifter der er nødvendige for opstart af aktiviteten er et par
fodboldstøvler, beskyttelsesudstyr eller lignende.
Støtten til anskaffelse af nødvendigt udstyr må ikke overstige 1.000 kr. pr. år.
Der kan ydes støtte til deltagelse i stævner og konkurrencer i et omfang af op
til 1.000 kr. pr. år. Støtten kan ydes til dækning af transportomkostninger, gebyr
for deltagelse og lignende, der relaterer sig til det enkelte stævne.
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