
فيه�ة المنظمة   منح لأل�شطة ال�ت

فيه�ة المنظمة والمنتظمة. ولهذە الغا�ة، أ�شأت   ي األ�شطة ال�ت
ترغب بلد�ة نوردر فوللو أن �شارك الم��د من األطفال والشباب �ف

 السلطة البلد�ة نظام المنح ليتمكن النوادي والجمع�ات وموظفو البلد�ة تقد�م الطلبات للحصول عليها. 

 ما الذي �مكنك الحصول ع� دعم ألجله؟ 

اخ�ص  �مكنك ا  لحصول ع� دعم للنفقات المرتبطة باأل�شطة الثابتة والمنظمة والمنتظمة. تتضمن األمثلة رسوم العض��ة وال�ت
ورسوم المشارك/النشاط، والنفقات األخرى المرتبطة بنشاط ما. ال تقدم السلطة البلد�ة الدعم للنشاطات الفرد�ة ورسوم العض��ة  

ي المرا�ز ال��اض�ة.  
�ف

 حصول ع� دعم؟ من �ستطيع ال

ف   اوح أعمارهم بني ي بلد�ة نوردر فوللو، الذين ال �ستط�عون تحّمل    18-6األطفال والشباب الذين ت�ت
ف �ف ف كمق�مني سنة، المسجلني

ي الدعم. 
ي �شاط ترفي�ي منظم، �مكنهم تل�ت

 أو   تكال�ف المشاركة �ف
�
نقوم بتقي�م كل طلب ع� حدة وقد نمنح المبالغ المطل��ة كل�ا

 .
�
     جزئ�ا

 من �ستطيع التقدم بطلب (ن�ابة عن الطفل أو الشاب)؟ 

ي البلد�ة  
ال �مكن للعائالت أو األفراد تقد�م الطلب للحصول ع� منحة بأنفسهم؛ �جب عليهم بدً� من ذلك، االتصال بأحد موظ�ف

ي ُتقّدم النشاط. ثم �قوم هذا الشخص بعد ذلك بالنظر ف�ما إن كان الطفل مؤ   هً� للحصول ع� منحة. أو الشخص/المنظمة اليت

ي سجل المنظمات غ�ي  
للحصول ع� دعم لنشاط ما، �جب ع� الشخص (األشخاص) المسؤول عن النشاط أن �كون مسجً� �ف

 الدعم للنشاطات البلد�ة كالمدارس الثقاف�ة ونوادي الشباب.  
�
ال��ح�ة. نمنح أ�ضا

ف لألطفال دون  �جب أن ُ�درج مقدم الطلب اسم الطفل/الشاب، وتوار�ــــخ م�الدهم، والموافقة من والديه م أو أوص�ائهم القانونيني
  15سنة 

 الطلب 

 .
�
ون�ا ي تقد�م طلب   �قوم منظمو النشاط أو موظفو البلد�ة ب�كمال استمارة الطلب و�رسال الطلب إ� السلطة البلد�ة إل��ت

ينب�ف
ي الطلبات. ل�س هناك مهلة زمن�ة للطلبات.

كة �ف َحل المش�ت منفصل ل�ل طفل.  ال ُ�سمح ب�دراج النفقات للنشاطات أو الرِّ

 استمارة الطلب 

 من �قوم بمعالجة الطلبات؟ 

 لإلرشادات الخاصة بجدول المنح. سنقو 
�
ي الطب�عة، الطلبات وتقّ�مها وفقا

متتل�ت مؤسسة الصحة العامة وال��اضة والنشاطات �ف
 لإلرشادات المعمول بها. 

�
بمعالجة جميع الب�انات الشخص�ة وفقا

اإلجابة ع� الطلب  

ي ُتقّدم   ة أ�ام. ستدفع السلطة البلد�ة المبلغ الممن�ح للشخص أو المنظمة اليت  خالل ع�ش
�
سيتل�ت مقدموا الطلبات عادة جوابا

النشاط. 

 إذا كانت لد�ك أسئلة أو احتجت للمساعدة لتقد�م الطلب 

 Heidi Berentsenاتصل بمنسق الصحة العامة 
 08 27  10 90) 47تلفون: (+ 
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