Information till föreningsliv, organisationer och aktörer
inom kultur- och fritidsområdet i Blekinge län.

Kompiskort
Den som har en funktionsnedsättning, fysisk och/eller psykisk, har ibland
svårt att aktivt ta del av det kultur- och fritidsutbud som erbjuds i
kommunerna. Det finns många hinder på vägen, både fysiska, praktiska,
sociala och ekonomiska.
Nu kan föreningar, arrangörer och aktörer inom kultur- och fritidsområdet
i Blekinge ansluta sig till kompiskortet.
Kompiskortet är ett steg på vägen mot en ökad tillgänglighet i vårt
samhälle. Här kan ni - föreningsliv, organisationer och aktörer inom
kultur- och fritidsområdet göra stor skillnad.
Genom kompiskortet kan den som har en funktionsnedsättning ta med
en medföljare, vars uppdrag är att stötta den funktionsnedsatte att kunna

delta i aktiviteten. Personen med funktionsnedsättning betalar fullt pris
och medföljaren går in utan kostnad, principen är gå 2 betala för 1.
Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om kompiskort hos sin
handläggare på respektive kommun, som även utfärdar kortet.
Den som beviljats ett kompiskort äger och ansvarar för detta och
bestämmer vem som följer med vid varje tillfälle.

Hur gör man för att ansluta sig till Kompiskortet?
 Bestäm vad kompiskortet ska gälla för i er verksamhet t ex fri
entré/medverkan vid särskilda tillfällen, pass, dagar och tider eller
vid särskilda arrangemang. Det utgår ingen ersättning, utan all
medverkan är frivillig och sker på eget initiativ.
 Fyll i uppgifterna på talongen(sista sidan) och skicka den till KulturFritids handläggaren i den kommun som ni är aktiv i.
Handläggarna på kommunerna listar de som anslutit sig till kompiskortet
och ansvarar därefter att informationen når ut till målgruppen. Denna
lista uppdateras kontinuerligt och ny information och nya medverkande
kan lämnas in fortlöpande.
För frågor och information – kontakta ansvarig handläggare:
Sölvesborg: Pia Olsson, 0456-81 61 78, pia.olsson@solvesborg.se
Olofström: Lena Nilsson, 0454-932 03, lena.nilsson@olofstrom.se
Karlshamn: Sara Widesjö, 0454-818 83, sara.widesjo@karlshamn.se
Ronneby: Marita Karlsson, 0457-61 75 60, marita.karlsson@ronneby.se
Karlskrona: Peter Holmström, 0455-30 34 43,
peter.holmstrom@karlskrona.se

Vi vill vara med i Kompiskortet
Arrangör (förening, organisation, företag):

Kontaktperson:
Adress:
Postnummer:
Postadress:
Telefon:
E-post:

Kompiskortet gäller (dagar, tider, särskilda tillfällen/arrangemang…)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skickas in till handläggaren i den kommun som ni är aktiva i.

