Vikersund 4.12.2017

Opplevelseskortet for barn og unge 2018
Til alle lag og foreninger i Modum
Modum kommune tilbyr et medlemskap i et valgt lag eller forening til barn og unge fra
lavinntektsfamilier som mottar Opplevelseskortet i 2018. Dette er en videreføring av tilbudet og
informasjonen om Opplevelseskortet som har blitt sendt lag og foreninger årlig i desember siden
2015.
Tilbudet er som følgende: Kortinnehaver får dekket en medlems- / og evt. en aktivitetskontingent i
et valgt lag eller forening i Modum for ett år av Kulturkontoret i Modum kommune.
Lag og foreninger sender navn på de som skal ha dekket medlems- / og evt. en aktivitetskontingent
til Kulturetaten, Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund eller
ulla.elisabeth.dahlum@modum.kommune.no. Merk navnelisten med Opplevelseskortet.
Faktura sendes til Fakturamottak@modum.kommune.no og merkes med 5000 PEAC og
Opplevelseskortet.
Om prosjektet
Modum kommune vedtok i kommunestyret 6.12.2013 å innføre Opplevelseskortet i kommunen.
Opplevelseskortet skal gi barn og unge fra primært lavinntektsfamilier mulighet til å delta på
aktiviteter og kulturelle opplevelser på lik linje med andre.
Prosjektet Opplevelseskortet startet i Ålesund kommune i 2009, og er senere blitt adoptert av en rekke
kommuner. Det er et effektiv, enkelt og ubyråkratisk prosjekt som har vært populært og hatt gode
resultater andre steder. Målet er å være et bidrag i å utjevne sosiale forskjeller.
Kortet gis til 30 barn og unge i Modum i aldersgruppen to til atten år. Kortet gir i hovedsak brukeren
fem gratisbesøk ved hvert besøkssted/aktivitetstilbud, som er alt fra gratis inngang på museer og
svømmehall, til dagskort i skibakker. På tilbudene som gjelder besøkssteder skal brukeren kunne ta
med seg en ledsager. Denne skal også få gratis inngang. (For lag og foreninger gjelder derimot en
medlems-/ og evt. en aktivitetskontingent for kun kortinnehaver.) Opplevelseskortet er gyldig for ett
år ad gangen.
Det er kulturkontoret i Modum kommune som står for det administrative arbeidet med
Opplevelseskortet, mens NAV, barnevern og helsestasjonen/skolehelsetjenesten deler ut kortene.

Kulturkontoret
Telefon:32 78 94 21
kultur@modum.kommune.no

Postadresse: Kulturhuset, 3370 Vikersund
www.modum.kommune.no

Bankgiro: 2270.07.61413
Org. nr.: 970491589

Barna og ungdommene som mottok kortet satte veldig pris på de tilbudene de fikk, og særlig at de
endelig hadde muligheten til å spandere på en venn.
Kortene for 2018 vil bli delt ut i løpet av januar 2018.
Det er viktig at dere som er ledere i foreninger og lag videreformidler informasjonen om
Opplevelseskortet til de som er kontaktperson for nye medlemmer, og andre relevante personer i
styret. Dette er sårbar gruppe, og det kan være en terskel å ta kontakt og fortelle at man har
Opplevelseskortet – da er det viktig at mottager har informasjon om tilbudet.
Er det noe som er uklart, kontakt meg!
Med vennlig hilsen

Ulla Elisabeth Dahlum
Konsulent Kultur
Mobil: 414 544 54
Epost: ulla.elisabeth.dahlum@modum.kommune.no
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