SSP FRITIDSPAS
VEJEN TIL DET GODE
BØRNE- OG UNGDOMSLIV

fritidsPASordning
for 6-17 årige

SSP Helsingør Kommune tilbyder en ordning med
FRITIDSPAS, som giver mulighed for at børn og
unge i alderen 6-17 år kan deltage i en lang række
fritidsaktiviteter i Helsingør Kommunes foreningsog fritidsliv.
Fritidspasordningen udmøntes i samarbejde med
DBU og Red Barnet.

SSP varetager det økonomiske aspekt samt visitationsprocessen, hvor Red Barnet tilbyder opstartsfølgeordning og DBU har fokus på foreningsudviklingen.

HVAD?

HVAD GIVER FRITIDSPAS ADGANG TIL?
Fritidspas er økonomisk og pædagogisk støtte,
der giver børn og unge mulighed for at deltage i en
fritidsaktivitet i én af Helsingør Kommunes mange
foreninger i 12 måneder - med mulighed for forlængelse.
Formålet er, at styrke barnets eller den unges sociale
netværk, trivsel og sundhed via et aktivt foreningsliv.

HVEM?
HVEM KAN FÅ FRITIDSPAS?
Målgruppen for ordningen er sårbare eller udsatte
børn og unge i alderen 6-17 år, der ikke allerede er
aktive i fritidsaktiviteter eller foreninger.
Flygtninge i intergrationsperioden kan tildeles fritidspas op til det 25. år. Barnet eller den unge skal være
bosiddende i Helsingør Kommune.
Fritidspas kan tildeles, såfremt det skønnes, at
deltagelse i fritidsaktiviteter kan fremme barnets/
den unges fysiske, psykiske eller sociale udvikling.
Derudover kan der tildeles fritidspas, hvis barnet eller
den unges manglende deltagelse i fritidsaktiviteter
skyldes familiens økonomiske trange kår.

HVORDAN?

HVORDAN FÅR MAN FRITIDSPAS?
Fritidspas tildeles af SSP sekretariatet efter indstilling
af en fagperson, der har direkte kontakt til barnet
eller familien.
Dette kan være en sagsbehandler, en skolelærer, en
pædagog, en foreningsguide, en boligsocialmedarbejder eller en tilsvarende fagperson.
Fagpersonen indstiller ved at udfylde et ansøgningsskema. SSP giver svar til familien via e-boks.
Det er familien, der skal sørge for, at barnet eller den
unge bliver meldt ind i klubben/foreningen.

HVad skal
ansøgningen
indeholde?
Ansøgning om Fritidspas skal tage udgangspunkt i
følgende:
• At det er vigtigt for barnets eller den unges
sundhed og trivsel.
• At det er afgørende for at styrke barnets eller den
unges netværk og udvikling.
• At familiens økonomi er en barriere for barnets eller
den unges deltagelse i fritidsaktiviteter.
• At familien og barnet/den unge ønsker at deltage
aktivt i ordningen.
• At barnet/den unge udviser motivation og vil møde
op til de planlagte fritidsaktiviteter.
• At aktiviteten foregår i en af Helsingør Kommunes
godkendte foreninger eller kommunale tilbud.

HVOR
MEGET STØTTE
KAN MAN FÅ?
Kontingent:
max. 2.000 kr. pr. år.
Deltagerbetaling
til enkelt
arrangementer,
stævner og lejre:
max. 1.000 kr. pr. år.
Udstyr:
max. 600 kr. pr. år.
Barnet / den unge
kan dog max. opnå
3.000 kr. i støtte
pr. år.

SSP sørger for indbetalinger m.v. på barnets eller den
unges vegne, således at barnet indgår og opleves på
lige fod med de øvrige medlemmer i fritidsaktiviteten.
Med et fritidspas kan barnet eller den unge komme i
gang med en fritidsaktivitet. Såfremt familien ønsker
at fortsætte aktiviteten ud over den tildelte periode,
overgår betalingen herfor til familien.
For at sikre en god og tryg start kan den økonomiske
bevilling suppleres med pædagogisk støtte af SSP’s
Fritidsvejleder, hvis barnet/den unge eller familien
ikke har kendskab til foreningslivet i forvejen.
SSP’s fritidsvejleder er en integreret funktion i SSP
og koordineres af SSP sekretariatet.
Ansøgningsformularen kan findes på SSP’s
hjemmeside: www.ssp.helsingor.dk
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