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ALLE MED

KULTUR OG FOLKEHELSE

Fritidserklæringen har

som mål at alle barn,

uavhengig av foreldrenes

sosiale og økonomiske

situasjon, skal ha mulighet

til å delta jevnlig i minst én

organisert fritidsaktivitet

sammen med andre barn.

STØTTEORDNING TIL DELTAKELSE
I FRITIDSAKTIVITETER

I MELØY



Hvem kan søke?

Krav til søker

Alle med i Meløy

Målgruppe

Støtten skal dekke kontingent og/eller utstyr
som er nødvendig for å delta i organisert
fritidsaktivitet. Vi kan også gi tilskudd til
deltakelse i turneringer, leirer og lignende.

Vi kan gi et beløp på inntil 3 000 kroner per
person per år. I særskilte tilfeller kan det gis
ytterligere midler. Det må søkes i forkant av
oppstart av fritidsaktivitetene. Dersom barnet
eller ungdommen ikke kan 
fortsette i en aktivitet på grunn av 
dårlig økonomi, kan det også søkes
om støtte.

Slik søker duDette kan du søke om

Vi i Meløy kommune jobber etter
Fritidserklæringen. Vi ønsker at alle barn og
unge skal ha mulighet til å delta jevnlig på
fritidsaktiviteter.  Som ett av flere tiltak, har vi 
etablert støtteordningen "Alle Med i Meløy".

Det er voksne rundt barnet/ungdommen
som kan søke. Dette er for eksempel
helsesøstre, lærere, lagledere, trenere,
foresatte med flere. 

Barn og unge i alderen fra 6 år til og med 18
år som lever i lavinntektshusholdning 
og har bostedsadresse i Meløy.

Det er den som søker som må vurderer om
familien er i en slik situasjon at et bidrag fra
"Alle Med i Meløy" vil være avgjørende for om
barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Det 
er barnets/familiens situasjon som 
er avgjørende.

Det skal søkes på eget søknadsskjema. Vær
nøye med å lese retningslinjene og fylle ut
hele søknadsskjemaet.
Ved innvilgelse av tilskudd tar
kulturkontoret kontakt med søker for å
avtale utbetalingsordning. 
Informasjon og søknadsskjemaet
finner du på
www.meloy.kommune.no/kulturmidler eller
ved å scanne QR-koden.


