1 [2]
Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott
Formaterat: Vänster

Riktlinjer för stöd till fritidsverksamhet för nyanlända barn och
unga i Botkyrka
Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm

Sammanfattning
Mot bakgrund av att den pågående flyktingkatastrofen i världen, har behovet
av goda verksamheter på fritiden för målgruppen nyanlända barn och unga i
Botkyrka ökat.
Kultur och fritidsförvaltningen vill och kan spela en viktig roll i denna situation, genom att stimulera civilsamhällets aktörer att skapa sådan verksamhet.
En av åtgärderna vi beslutat är att skapa ett bidrag för att stötta den ideella
sektorn att starta upp och genomföra verksamhet speciellt riktad till den aktuella målgruppen.
Bakgrund
De kommunala bidragsformerna utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov som uppstår.
Inflyttningen av nyanlända barn och unga i kommunen innebär nya och
ökade behov inom kultur och fritidsområdet. Extra stort är behovet hos gruppen 16-19 år som kan få vänta en längre tid på inslussning i skola eller arbetsliv. Här finns en viktig funktion att fylla för föreningsliv och studieförbund
som mötesplats och forum för att bygga nätverk, men kanske främst genom
att skapa verksamhet som innebär glädje och livskvalitet.
Om en förening eller ett studieförbund vill ta initiativ till verksamhet utöver
sin ordinarie kan kommunen stötta det ekonomiskt genom en engångssatsning i extraordinära situationer som den vi befinner oss i nu.
Grundförutsättningar
Kultur- och fritidsnämnden prövar vilka föreningar/studieförbund som ska erhålla extra stöd till fritidsverksamhet för nyanlända barn och unga i Botkyrka.
Förening som ansöker om stödet ska uppfylla de allmänna villkoren för att
kunna söka föreningsbidrag i Botkyrka kommun.
Bidraget söks för verksamhet som ska genomföras 2017 med sista ansökningsdatum 1 oktober 2016. Ansökningar görs i kommunens digitala verksamhetssystem. Utbetalning av beviljat bidrag sker 15 december 2016.
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Maximalt ansökningsbelopp 40 000 kr.
Kriterier


Verksamheten ska huvudsakligen ske i Botkyrka och en majoritet av
deltagarna ska vara boende i kommunen.



Verksamhet med inriktning på barn och ungdomar 6-20 år kan stödjas,
men i bedömningen kommer särskild prioritering att läggas på verksamhet som:
- är riktad till 16-20 åringar
- sker under dagtid
- medför språkträning för målgruppen



Bidrag utgår inte för redan bidragsbeviljad verksamhet. Föreningar och
studieförbund kan med andra ord inte få bidrag för verksamhet som
man redan fått kommunalt bidrag för.



Sökande ska kunna styrka förväntade kostnader för den aktuella verksamheten.



Bidrag kan exempelvis ges för materialkostnader, ledararvoden, lokalhyror, marknadsföring.

Redovisning


Redovisning görs på av kultur och fritidsförvaltningen framtaget formulär senast 15 november 2017.
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