FÅ HJÆLP TIL AT PASSE JERES BØRN

OG TAG SAMTIDIG SOCIALT ANSVAR I DIT KVARTER!
VI SØGER FAMILIER DER…
•
•
•
•
•

bor omkring Blågårds Plads, Lundtoftegade, Lundtoftegården, Titanparken og Mimerskvarteret
har børn i alderen 2-10 år, som har brug for en fast børnepasser helst 2 timer om ugen
har udover et konkret pasningsbehov lyst til at være med til at gøre en lokal pige god til at arbejde
har lyst til at deltage aktivt i projektet, inkl. opstartsmiddag og evaluering
har lyst til og mulighed for at betale en løn, der følger overenskomster (se herunder)

VI TILBYDER
•
•
•
•

En sød og dygtig børnepasser mellem 14-17 år, som har gennemgået et børnepasserkursus og har en
mentor, som løbende følger op og sparrer med hende
hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen
muligheden for at hjælpe en ung fra lokalområdet på vej mod et lettere voksenliv
en mentor som I kan trække på, hvis der opstår udfordringer

HVORDAN FUNGERER DET?
1.
2.
3.
4.

Familien får tildelt en børnepasser efter en screeningsproces, hvor vi matcher familier og piger efter
forskellige kriterier og ønsker fra begge parter
Børnepasserne er ansat hos FRAK
Familien betaler for børnepassernes hjælp ved at betale en månedlig faktura fra FRAK på de antal timer,
som børnepasseren har arbejdet. FRAK sørger for lønudbetalingen, inkl. feriepenge.
I kan få skattefradrag for børnepasning i hjemmet. Det gør, at udgiften for jer reduceres betydeligt.

DE UNGES LØN
De unges timeløn er afstemt med 3F:
Timeløn
14-15-årige
16-årige
17-årige

66 kr.
78 kr.
90 kr.

Timeløn inkl.
feriepenge, ATP m.m.
85 kr.
100 kr.
120 kr.

BETALING
•
•
•

Du får en månedlig faktura fra FRAK på de antal timer, som børnepasseren har arbejdet.
Vi er som socialøkonomisk virksomhed momsregistreret. Det betyder, at der kommer 25% i moms oveni
børnepasserens løn.
Du kan søge om fradrag netop fordi du får en faktura fra os.

HÅNDVÆRKERFRADRAG
•
•
•
•
•
•
•

Serviceydelser giver fradrag på op til 6.100 kr. pr. person i 2019.
Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).
Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).
Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde. Du skal kunne dokumentere arbejdet med en
faktura fra en virksomhed.
Fradragets værdi er ca. 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.
Fradraget skal indberettes i TastSelv senest 1. maj 2020.
Læs mere om betingelser for fradraget: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

KONTAKT

___________________________________________________________________________________________________________

VI ØNSKER KULTURMØDER TIL GAVN FOR FAMILIER, BØRN OG UNGE
Vi er inspireret af en ung mor, Karen, fra Nørrebro. Karen og hendes døtre mødte Batoul, en pige på 13 år, til
folkekøkkenet i Korsgadehallen og ansatte hende til at passe sine døtre en gang om ugen. Mødet på tværs af
kulturer har været meget givtigt for alle parter: Karen får hjælp til at hente sine børn, når hun har brug for det.
Døtrene har fået en større pige, som de kan se op til og lege med. Og Batul har fået et fritidsjob og lært en ny
familie at kende.

”Vi er med til at skabe en mulighed for Batul. En vej ind i voksenlivet. En vej ind i et arbejdsliv og muligheden
for en dag at kunne klare sig selv og klare sig godt”.
Karen, beboer på Nørrebro, mor til Ellen på 6 og Molly på 8

MVH
FRAK og følgende partnere:

