SØKNAD
OM SOMMERTILSKUDD
TIL FUNKSJONSHEMMEDE
SØGNE
KOMMUNE

SØKNADSFRIST 1.6. 2016

Enhet for kultur
v/kulturrådgiver
Postboks 1051
4682 SØGNE
Tlf 38 05 43 06

Denne søknaden skal levers på papir, ikke elektronisk.

NAVN:
ADRESSE:
POSTSTED:
TLF. PRIV:
E-post:

TLF. ARBEID:

ALDER:

BANKKONTO:

HVA SKAL TILSKUDDET BRUKES TIL?:

BESKRIVELSE AV PROGRAMMET OG KULTURAKTIVITETER:
(Husk å legge ved kopi av programmet/invitasjonen.)

HVEM ER ARRANGØR?:

Andre opplysninger som du mener har betydning for søknaden:

KOSTNADER:

KOSTNADSOVERSLAG FOR SOMMERTILTAKET
KR
FINANSIERING:

Deltakeravgift

Egne midler

Opphold og kost

Tilskudd fra andre

KR

Reise
Ledsager/støttekontakt
Sommertilskudd fra
Søgne kommune,
dvs. søknadsbeløpet.

SUM KOSTNADER

SUM FINANSIERING

HVOR MYE FIKK DU TILDELT FOREGÅENDE ÅR: kr_______________.

(__________)

Bilag som skal vedlegges søknaden: Kopi av invitasjon og/eller programmet.
Jeg forplikter meg til å bruke det kommunale tilskuddet
i henhold til gjeldende retningslinjer.

__________________ den _______/_______ 2016

_______________ _

______

_____________________________

RETNINGSLINJER FOR SOMMERTILSKUDD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
1.

Formålet med denne tilskuddsordningen er å gi et spesielt kulturtilbud til funksjonshemmede. Funksjonshemmede har vanligvis ikke
samme mulighet som funksjonsfriske til å delta i kulturaktiviteter
og offentlige kulturtilbud.

2.

3.

4.

5.

6.

Som grunnlag for tilskudd vil ligge utgifter til reise, opphold- og
deltakeravgift, samt billetter/inngangspenger til kulturaktiviteter. Det
kan føres opp reise- og deltakerutgifter til ledsager/støttekontakt i de
tilfeller dette trengs.
Lønn til støttekontakt kan søkes dekket av Sosialetaten.

Tjenesteutvalget fører i årsbudsjettet opp en sum som skal
fordeles til sommertilskudd.

7.

Dersom det et år er mange nye søkere, må søkere som har fått
tilskudd tidligere, gjøre regning med å stå over et tilskudd.

Tilskuddsordningen gjelder for alle typer funksjonshemmede, dvs.
fysisk-, psykisk- og medisinsk funksjonshemmede.

8.

Tilskuddene tildeles matematisk etter formelen:

Et sommertilskudd skal i hovedsak gis til en innenlands eller
utenlands sommertur som har et fast opplegg i regi av en
organisasjon. Det gis for eksempel sommertilskudd til deltakelse
på sommerleirer, sommeridrettsstevner eller spesielt tilrettelagte
opphold utenlands.
Sommerturen skal inneholde elementer av kulturopplevelser, f.eks.
museumsbesøk, konserter, besøk i badeland, ridning, friluftsaktiviteter o.l.
Det gis vanligvis ikke tilskudd til sommerturer som er lagt opp i
privat regi. Unntak kan bli gjort etter søknad.
Det gis ikke tilskudd til deltakelse på religiøse sommermøter.

godkjent søknadsbeløp enkeltsøker x disponible midler
godkjent totalsum for samtlige søkere
9.

Søknadsfristen er 15. juni.
Søknad sendes: Søgne kommune v/ Enhet for kultur., Postboks 1051,
4682 SØGNE. Søknaden skal skrives på eget papirskjema.

10. Sommertilskuddet kan utbetales den enkelte søker etter at
Kulturenheten har gjort vedtak.
I enkelte tilfeller kan del av tilskuddet først utbetales etter at turen
er foretatt.
Som kontroll kan det kreves regnskap for sommerturen.

