SIFAs Kontingentpulje
Ansøgningsskema

SIFAs Kontingentpulje er forankret i SIFA. og har som formål at støtte socialt nye borgere/flygtninge ud i
fritidsaktiviteter, så de på lige fod med andre får mulighed for at dyrke sport og fritidsinteresser i lokale
foreninger.
Der vil være mulighed for at dispensere fra reglen om at være ny borger/flygtning, hvis der påvises behov
for støtte, f.eks. ved økonomiske vanskelige forhold.
Således kan andre med vanskelig økonomiske vilkår komme i betragtning ud fra en konkret vurdering.
SIFAs Kontingentpulje hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten.
Den administreres af frivillige – udpeget af SIFA - der gør en særlig indsats for, at nye borgere/flygtninge
får en tålelig tilværelse i et nyt land med en for dem ny kultur – og med kontingentpuljen sikrer en
økonomi, således flygtninge får adgang til unikke oplevelser, demokratisk dannelse, sundhed og
fællesskab… - nemlig via et medlemskab i en forening eller et af vore korps.
Gennem et aktivt fritidsliv kan de nye borgere/flygtninge være sammen med andre, børn, unge og voksne
rollemodeller i et positivt fællesskab.
Flygtninge opnår således større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter, og det kan
modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre og dermed skabe bedre muligheder for
integrationen i Aalborg.

Tilskudsmodtager:
Forening:
Afdeling:
Adresse:
Postnr.:

By:

Formand:
Mobil:
Mail:
NEM
KONTO:
Kontaktperson:
Mobil:
Mail:

Reg.nr.:

Kontonr.:

SIFAs Kontingentpulje
Ansøgningsskema

Ansøger(e):
Nr. Navn:

M/K: Fødselsdato: Fødselsår:

Nationalitet:

1
2
3
4

Tilskud kontingent:
Nr. Periode (max. 12 måneder)

Pris:

1
2
3
4
I alt

Tilskud udstyr:
Nr. Beskrivelse af udstyr
1
2
3
4
I alt

Pris:
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Er der søgt tilskud andre steder?
Ja:

Nej:

Hvis ja – hvor?

SKRIV GERNE KORT HVORFOR DER SØGES STØTTE:

TRO OG LOVE
I forbindelse med denne ansøgning om tilskud fra SIFAs Kontingentpulje til deltagelse i idræts- og
foreningslivet - erklæres det på tro og love, at foreningen efterlever følgende regler, og som er en
betingelse for at modtage tilskuddet:
•
•
•

At den bevilgede støtte anvendes til økonomisk vanskeligt stillede børn, unge og familier.
At den støttede forening/klub fører deltagerlister, hvoraf fremgår navn, bopæl, alder og fødselsdato
for den/de støttede personer.
At den/de støttede personer eller dennes værge til enhver tid kan bekræfte medlemskabet.

Dato:

Hovedformandens
underskrift:
Forbeholdt SIFA:
Bevilget kontingent:

Kr.

Bevilget udstyr:

Kr.

I alt:

Kr.

Overføres til:

Reg.nr.:

Kontonr.:

