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VEJLEDNING TIL DGI’S STØTTEORDNING 

FORENINGSLIV FOR ALLE:  

INDIVIDUEL STØTTE TIL BØRN OG UNGE AF VANSKELIGT STILLEDE 

FORÆLDRE SAMT STØTTE TIL VOKSNE ASYNANSØGERE OG FLYGTNINGE 

 

PULJEN OG DENS FORMÅL  

DGI administrerer midler fra Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) med det formål, at 

flere børn og unge af vanskeligt stillede forældre samt voksne flygtninge eller asylsøgere 

deltager i det lokale foreningsliv.  

 

HVEM KAN SØGE?  

Alle DGI-foreninger kan søge på vegne af konkrete medlemmer, der er vanskeligt stillede og 

hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for deltagelse i idræts- eller 

foreningsaktiviteten.  

Det kan være 

- Børn og unge op til 18 år, hvis forældre har etnisk minoritetsbaggrund og er økonomisk 

vanskeligt stillede 

- Børn og unge op til 18 år af vanskeligt stillede forældre med etnisk dansk baggrund 

- Nytilkomne udlændinge 

- Mindreårige uledsagede udlændinge 

- Voksne flygtninge eller asylsøgere. 

 

 

HVAD KAN FORENINGEN SØGE TIL?  

Nedenfor fremgår kriterierne for ansøgning af tilskud. Det bevilgede tilskud beror på en 

konkret vurdering af det enkelte medlem og hans/hendes situation. Vurderingen tager 

udgangspunkt i de oplysninger der fremgår i ansøgningen, bl.a. familiernes økonomiske 

situation, familieforholdene samt hvilken betydning det har for medlemmet, at kunne deltage 

i idræts- eller foreningsaktiviteten.  

1. MEDLEMSKONTINGENT  

DER YDES STØTTE TIL 2/3 af kontingentet, dog maks. 1.000 kr. for et år. Som 

udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges kontingent 

til et år ekstra. Såfremt vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50 % af 

kontingentudgiften.  

DET SKAL FREMGÅ AF ANSØGNINGEN, hvem der modtager støtten (navn og 

fødselsdato), det fulde beløb kontingentbeløb samt hvilken aktivitet der er tale om (fx 750 

kr., tennis), den individuelle grund til støttebehov (fx forældrene er på kontanthjælp, 
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integrationsydelse etc.), information omkring familieforholdet (fx enlig mor/far, antal 

søskende etc.) samt hvad baggrunden er for ansøgningen til det enkelte medlem.  

HVIS DER BEVILGES TILSKUD, udbetales støtten til foreningens bankkonto, og 

foreningen er ansvarlig for medlemmets indbetaling af resterende egenbetalingen.  

2. BEKLÆDNING OG UDSTYR  

DER YDES STØTTE TIL beklædning og udstyr, som er afgørende for medlemmets 

deltagelse i foreningens aktiviteter (fx badmintonketcher til badmintontræningen), dog maks. 

kr. 500,- pr. person pr. år. Ansøgningen skal indsendes inden indkøbet foretages. 

DET SKAL FREMGÅ AF ANSØGNINGEN, hvem der modtager støtten (navn og 

fødselsdato), hvad der søges til, hvad prisen forventes at være (fx ketcher, 300 kr.), den 

individuelle grund til støttebehov (fx forældrene er på kontanthjælp, integrationsydelse etc.), 

information omkring familieforholdet (fx enlig mor/far, antal søskende) samt hvad 

baggrunden er for ansøgningen til hvert medlem.  

HVIS DER BEVILGES TILSKUD, skal foreningen – når tøjet /udstyret er købt – gemme 

kvitteringen for købet, da der kan forekomme stikprøver ift. indhentning af kvitteringer. 

Kvitteringer for brug af gavekort hos en forhandler af idrætstøj og -udstyr kan accepteres 

som dokumentation.  

3. DELTAGELSE I STÆVNER, LEJRE OG LIGNENDE  

DER YDES STØTTE TIL deltagergebyr, transport, forplejning m.v. i forbindelse med 

deltagelse i fremtidige stævner og lejre, dog maks. 500 kr. pr. person pr år. Ansøgningen 

skal indsendes mindst 14 dage inden afholdelse af stævnet. Tilskud til stævner og lejre 

i Danmark vil blive prioriteret fremfor stævner og lejre, der bliver afholdt i udlandet. 

DET SKAL FREMGÅ AF ANSØGNINGEN, hvem der modtager støtten (navn og 

fødselsdato), navnet, datoen og deltagerpris for stævnet (fx Viborg Cup, 17.04-19.04.2013, 

500 kr.), den individuelle grund til støttebehov (fx forældrene er på kontanthjælp, 

integrationsydelse etc.), information omkring familieforholdet (fx enlig mor/far, antal 

søskende) samt hvad baggrunden er for ansøgningen til hvert medlem.  

HVIS DER BEVILGES TILSKUD, skal dokumentation for udgiften (fx tilmeldingsblanket 

eller lign. med angivelse af pris) gemmes, da der kan forekomme stikprøver ift. indhentning 

af kvitteringer. Er udgiften en fællesudgift, hvor det er svært at dokumentere den enkeltes 

udgift, accepteres en erklæring fra foreningen om, at vedkommende har deltaget, og hvad 

udgiften har udgjort for den enkelte.  

  

HVORDAN SØGER MAN?  

Ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet, som findes på hjemmesiden.  

 
OM UDFYLDELSE AF SKEMAET  

PKT. 1. ANSØGER  

DGI’s foreninger skal ansøge på vegne af enkelte medlem(mer). En repræsentant for 

foreningen skal stå som kontaktperson og skrive under.  

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/goer-din-forening-bedre/medlemmer/inklusion-nye-maalgrupper-giver-nye-medlemmer/artikler/pulje-foreningsliv-for-alle
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En kontaktperson uden for foreningen kan hjælpe med at søge midlerne ved at udfylde dele 

af skemaet (fx forælder, en sundhedsplejerske, en lærer eller en sagsbehandler). 

PKT. 2. UDGIFT, DER SØGES TILSKUD TIL  

Her skrives den samlede udgift, der søges hel eller delvis dækning af. 

PKT. 3. FORENINGENS BANK- OG KONTOOPLYSNINGER 

Støtten udbetales til foreningens bankkonto. Angiv derfor navn på foreningens 

bank/pengeinstitut samt reg.nr. og kontonr.  

PKT. 4: BEGRUNDELSE/BAGGRUND FOR ANSØGNING OG ANVENDELSE  

Her bedes I først beskrive, hvorfor man i foreningen mener, at støtten er berettiget, og 

hvordan I mener, bevillingen kan være til gavn. 

 

Skriv kort for hvert enkelt barn i skemaet under pkt. 4, hvorfor økonomisk støtte er afgørende 

for hans/hendes deltagelse i jeres forening. Skriv ud fra jeres kendskab til familien (tilføj evt. 

ekstra rækker eller vedlæg særskilt liste med samme oplysninger). 

 

Da puljen har til hensigt at støtte børn af vanskeligt stillede forældre, hvor økonomisk støtte 

er en afgørende forudsætning for foreningsdeltagelsen, beror det på en konkret vurdering af 

hvert enkelt barns situation, hvorvidt der kan ydes tilskud under støtteordningen.  

 

PKT. 5. TIDLIGERE STØTTE ELLER STØTTE FRA ANDEN SIDE  

Pkt. 5 skal udfyldes, da der fx kun kan søges om kontingentstøtte til 1 år. Bemærk at et 

medlem i foreningen kun kan modtage tilskud til en udgift fra én organisation/kommune mv. 

PKT. 6. UNDERSKRIFT 

Her skal foreningens kontaktperson skrive under på, at de angivne oplysninger er korrekte 

samt at foreningen vil kunne fremvise kvitteringer eller anden dokumentation for 

købet/deltagelsen, såfremt der bliver foretaget stikprøver fra DGI’s side (jf. s. 1, 2 og 3 i 

vejledningen).  

 

Foreningen skriver også under på, at den ved evt. offentlig omtale af foreningens indsats for 

inklusion er forpligtet til at nævne, at støtten er bevilliget fra Puljen Foreningsliv for alle med 

midler fra Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden). 

 

BEVILLING AF TILSKUD  

Send det udfyldte skema til DGI Inklusion pr. post eller e-mail på den opgivne adresse 

nedenfor. Kort efter modtagelsen kvitteres for ansøgningen.  

 

Behandling af ansøgningerne sker løbende, og svar gives normalt inden for ca. 2 uger.  
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UDBETALING  

Vurderes det, at foreningen er berettiget til støtte fra puljen, modtager foreningen et 

bevillingsbrev pr. e-mail med angivelse af det bevilgede beløb. Snarest herefter overføres 

beløbet til foreningens bankkonto.  

 

YDERLIGERE VEJLEDNING  

Hos DGI’s inklusionskonsulenter kan der hentes råd og vejledning: 

 om puljen og andre ansøgningsmuligheder  

 om iværksættelse af inklusionsprojekter i foreningen  

 om andre foreningers erfaringer og  

 om inklusionsspørgsmål generelt.  

 

KONTAKT  

Julie Bohn Rasmussen | DGI Inklusion 

DGI Storkøbenhavn | Vester Voldgade 100, 1. sal | 1552 København V 

Mobil: 2155 5594 | e-mail: Julie.Bohn.Rasmussen@dgi.dk | www.dgi.dk/inklusion 
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