Hej, vill ni hjälpa till?
Alla kommun och länsinvånare ska kunna ta del av kultur,
fritids och idrottsaktiviteter men har man en funktionsnedsättning kan det vara en svårighet att självständigt deltaga
i dessa. För att kunna erbjuda det krävs ett bra samarbete
av de aktörer som finns i länet.

Kompiskortet
- betala för en ha kul tillsammans
Med Kompiskortet har man som funktionsnedsatt
möjlighet att ta med en stödperson. Kortet innebär att
kortinnehavaren betalar det ordinarie priset medans
stödpersonen följer med gratis. En stödjande person kan
vara en anställd men lik väl en kompis, granne eller
släktning.
Föreningen/arrangören bestämmer själva vad som gäller
hos just dem, tex entré, medlemskap, tränings-avgifter och
biljetter. Det kan också innebära begränsningar i antal,
platser, dagar och tider. Kortet ska inte vara förenat med
några extrakostnader och det utgår ingen ersättning för
medföljande stödperson.
I Växjö är det ca 40 föreningar/arrangörer/företag som är
anslutna men vi gärna bli fler här i kommun.
Kortet är ett länskort och finns i dag i sex av våra
kommuner i länet.
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Vill du gå på mer
aktiviteter?
Skaffa Kompiskortet!

Kompiskortet är ett samarbete med OMS-fritid
och Kultur & fritidsförvaltningen.
Mer information om kortet finns på OMS-fritids
hemsida www.vaxjo.se/oms-fritid
OMS-fritid ansvarar för ansökningar, distribution
av korten, förfrågningar och uppdatering på
hemsidan och tar emot intresserade föreningar/
arrangörer/företag.
Kultur och fritid informera på www.vaxjo.se och
bifogar information i de årliga föreningsutskicken
och tar emot intresserade föreningar/arrangörer/
företag.
Intresserad! Ta kontakt med

Kompiskortet kan leda till att man på ett mer spontant
sätt kan besöka/deltaga i olika aktiviteter och att det
också kan underlätta i kontakten mellan människor
med och utan funktionsnedsättningar.

OMS-fritid 0470-796046
oms-fritid@vaxjo.se
Kultur och fritidsförvaltningen
peter.johansson@vaxjo.se
perarne.hermansson@vaxjo.se
maria.lindgren@vaxjo.se

