Bidrag till integrationsinsatser 2016/2017
Alla människor har rätt till en aktiv fritid. En rik fritid bidrar till att utveckla
kunskaper, färdigheter och innovativ förmåga. Att delta i olika fritidsaktiviteter
främjar demokrati, det utvecklar skapande förmågor, stärker självkänslan och ökar
självförtroendet. Att delta i det etablerade fritidsutbudet främjar kommunikation
mellan människor och ger deltagarna tillgång till flera språkliga uttrycksformer.
Genom en rik fritid berikas deltagarna med nya upplevelser, kunskaper, erfarenheter
och känslor som bidrar till integration ur ett brett perspektiv.
REGLER VID ANSÖKAN OM BIDRAG
Föreningar som genomför integrationsinsatser kan beviljas bidrag för fritidsaktiviteter
som utvecklar goda relationer både mellan individer och mellan etniska grupper och
som är att betrakta som socialt värdefullt och som bidrar till en rik fritid och en bra
integration i samhället. Samverkan mellan organisationer prioriteras, liksom aktiviteter
som ökar invandrares möjligheter att delta i den demokratiska processen.
Vilka kan söka
Föreningar och organisationer som:
 har sin verksamhet i Vingåkers kommun
 är demokratiskt uppbyggda och inte bedriver partipolitik eller enbart religiös
verksamhet
 öppna på lika villkor för alla kommuninnevånare
 via stadgar kan visa att den är en ideell förening
 finns registrerade i kommunens föreningsregister

Bidragsregler integrationsinsatser
2016 rev

Riktlinjer och villkor
 Bidraget är ett riktat bidrag till föreningar/organisationer som bedriver kultur- och
fritidsverksamhet.
 Bidrag ges till verksamhet som är förenliga med kultur- och fritidsnämndens mål.
 Projekten ska vara klart avgränsade och inte utgöra en del av ordinarie verksamhet.
 Utveckling av nya idéer och arbetssätt prioriteras.
 Kultur- och fritidsnämnden uppmuntrar och prioriterar samarbete mellan
föreningslivet, skolan/förskolan, socialtjänsten och andra organisationer.
 Storleken på bidraget beräknas på de extra kostnader som insatsen medför.
Exempelvis ökade ledar- utbildnings- tolk- och materialkostnader som krävs för
att genomföra verksamheten.
 För extra ideella ledarinsatser kan en schablonkostnad på 150 kr/timmer beräknas.

Bidrag kan inte beviljas till







ordinarie verksamhet
bidrag till enskilda personer
fasta anställningar
hyreskostnader för egna lokaler
investeringar/inventarier
studiecirkelverksamhet

Det här gäller



Ansökningar upp till 10 000 kr behandlas av kansliet Område upplevelser
Ansökningar på belopp över 10 000 kr behandlas och beslutas av kultur- och
fritidsnämnden.








Ansökan kan göras löpande under 2016/2017.
Aktiviteten ska genomföras under 2016/2017.
Särskild ansökningsblankett ska fyllas i.
Särskild redovisningsblankett ska fyllas i efter genomförd aktivitet.
För idrottsföreningar kan samordningsinsatser ske med Sörmlandsidrotten
Utbetalningen görs snaras efter beslut.

Område Upplevelser
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Johan Tranquist

1

