Har du lyst til at arbejde
i det
der passer
- uden at
får
for dine andre ydelser?
... Så kan DET SOCIALE FRIKORT
være
for

HVAD ER
DET SOCIALE FRIKORT?
Med et socialt frikort kan du
arbejde og tjene op til 20.000 kr.
om året skattefrit i både 2019 og
2020. Den løn du tjener ved brugen
af frikortet, får ikke konsekvenser
for de ydelser, som du allerede
modtager fra kommunen, eksempelvis kontanthjælp. Det er helt op til
dig, hvor meget du ønsker at
arbejde.

Kan jeg få et socialt frikort?
Du kan søge om det sociale frikort, hvis du:
• Har særlige sociale problemer pga. fx hjemløshed,
misbrug eller psykiske vanskeligheder
• Ikke har været i en SU-berettiget uddannelse eller
tjent mere end 10.000 kr. inden for det seneste år
• Opfylder opholdskravet for at kunne modtage
kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Hvordan bruger jeg mit sociale frikort?
Så snart du modtager dit sociale frikort, kan du gå i
gang med arbejdet.

Kan jeg få hjælp til at søge et socialt frikort?
Ja, du kan henvende dig i en af de åbne modtagelser i
Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor der sidder medarbejdere, som
kan hjælpe dig med at svare på spørgsmål, udfylde og
sende din ansøgning. Find adresserne på kk.dk
(soeg-om-socialt-frikort).
Her kan du også finde ansøgningsskemaet og link til at
sende ansøgningen digitalt.
Du skal forvente en behandlingstid på op til fire uger.
Svaret modtager du digitalt i din e-boks eller i din
fysiske postkasse.

Løn, arbejdstid og hvad du skal lave, aftaler du med din
arbejdsgiver. Hver gang du tager nyt arbejde skal din
nye arbejdsgiver indtaste oplysningerne om ansættelsen inde på det sociale frikorts it-løsning
(www.socialtfrikort.dk).

Hvis du har brug for idéer og hjælp til at finde et job, så
tag en snak med din kontaktperson, en af de åbne
modtagelser eller evt. dit jobcenter.

Hvis du allerede har et job eller har et job på hånden,
skal din arbejdsgiver gå ind på www.socialtfrikort.dk
og taste dit 6 cifrede frikortnummer og udfylde
oplysningerne om ansættelsesforhold.
Din arbejdsgiver kan læse mere om det sociale frikort
på www.kk.dk/smaajob.
Din arbejdsgiver kan også kontakte Erhvervshuset på
erhverv@kk.dk eller telefon 3366 3333, hvis der er
yderligere spørgsmål.

