Kompiskortet
Hej! Vill ni vara med och hjälpa till?
Den här broschyren vänder sig till föreningar,
organisationer och arrangörer.
Alla kommun och länsinvånare ska kunna ta del av länets
kultur,- fritids,- och idrottsaktiviteter men för en del
personer med funktionsnedsättning kan det vara
svårigheter att självständigt delta i dessa.
Kompiskortet är ett initiativ för att aktivt arbeta för att
underlätta för personer med funktionsnedsättning.
För att kunna erbjuda det krävs ett bra och nära
Samarbete av de aktörer som finns i länet.

Kompiskortet
Betala för en, ha kul tillsammans
Kompiskortet är exakt vad det låter som; att som
funktionsnedsatt ta med sig en stödjande person då det
upplevs svårt och otryggt att själv komma iväg till något
evenemang eller verksamhet.
En stödjande person kan vara anställd men likväl en
kompis, släkting eller varför inte grannen.
Kortet är personligt och det är personen själv som
bestämmer vem som följer med.

Kortinnehavaren betalar ordinarie entré, biljett, avgift
eller föreningsavgift som alla andra medan stödpersonen
går in gratis.
Kompiskortet ska inte vara förenat med några extra
kostnader och det utgår ingen ersättning för medföljande
stödperson till de föreningar eller arrangörer som är anslutna.
Kortet gäller i hela Kronobergs län men givetvis bara hos
dem som har anslutet sig.
Tanken är att alla kommuner i länet har sitt egna Kompiskort.

Det är föreningen eller arrangören som själva
bestämmer vad som ska gälla hos just dem.
Det kan t.ex. vara entré, träningsavgifter,
medlemskap och biljetter.
Som förening/arrangör kan man också begränsa antalet
platser, dagar, tider som ska finnas speciellt för Kompiskortet.
Intresserad av att ansluta er verksamhet?
Anmäl er genom ett mail till:
OMS Fritid Alvesta
sandra.s.andersson@alvesta.se
073-305 63 25

Fritid
martin.sallergard@alvesta.se
0472-150 21

Kultur
simon.herlitz@alvesta.se
0472-153 20

Uppge förening/organisation, kontaktperson, telefon och
e-post om sådan finns.
Uppge också vad som gäller hos just er.
Eller så använder ni det förtryckta anmälningsformuläret
som finns att beställa av
Sandra,
sandra.s.andersson@alvesta.se

För att se mer information om Kompiskortet kolla på
Växjö OMS - fritids hemsida, de har startat igång Kompiskortet.
Där finns även vilka som är anslutna/verksamhet/kontaktperson.
www.vaxjo.se/oms-fritid
Det är OMS - fritid i Alvesta som är ansvariga för utskick,
ansökningarna, distribution av korten, förfrågningar och
uppdatering av information.

Vår grundtanke är att kortet ska underlätta i kontakten mellan
människor med och utan funktionsnedsättningar.
Kortet kan också leda till att man på ett mer spontant sätt ha
möjlighet att besöka/deltaga på olika aktiviteter.
Har ni frågor eller vill veta mer om Kompiskortet?

Kontakta OMS fritid Alvesta:
Sandra Andersson
Mobil: 073-305 63 25
E-post: sandra.s.andersson@alvesta.se

Vill du gå på mer aktiviteter? Skaffa
Kompiskortet !
Med Kompiskortet behöver bara jag
betala.
Min kompis får vara med gratis.

