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Drömdeg är ett kultur- och idrottsstipendium för unga mellan 13 och 25 att söka till projekt med
Botkyrkaanknytning. Med anknytning avses boende eller studerande i Botkyrka eller projekt som
genomförs i kommunen. Projekten måste dessutom ha någon publik del som riktar sig till andra
unga i Botkyrka.
Drömdeg söks av privatpersoner, enskilda eller i grupp, och inte av företag, föreningar eller skolor.
Initiativet ska komma från den sökande och inte från någon vuxen. Den person som söker och
beviljas Drömdeg blir personligen ansvarig för genomförande och uppföljande av projektet. Sökande under 18 behöver målsmans godkännande och pengarna betalas också ut till denne som
då blir ytterst ansvarig. Pengar från Drömdeg får inte användas till löner eller resor till dem som
genomför projektet, och inte heller till inköp av inventarier så som möbler eller elektronikutrustning.
Drömdeg ansöks via Internet och upp till 10 000 kr delas ut till ett projekt. Tanken är att det ska
vara enkelt att ansöka och gå snabbt att få svar.
Exempel på projekt och intervjuer med ungdomar som genomfört projekt hittar du på
www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Stipendier-och-stod/dromdeg.

Vad är min uppgift som Drömdegscoach?

Din viktigaste uppgift som coach är att finnas som stöd till de ungdomar som vill söka Drömdeg
och genomföra ett projekt. Det finns Drömdegscoacher på olika Drömdegsstationer. En lista över
dessa hittar du på http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Stipendier-och-stod/dromdeg (längst
ner på sidan, under Fördjupad text).
Efter en analys av 2011 års Drömdegsansökningar och –projekt ser vi att de som är sämst representerade i statistiken är pojkar, och framförallt de mellan 13 och 16. Vi tror därför att det är en
grupp som kan behöva mer stöd och särskilt uppmuntrande än andra. Dessutom är det totalt sett
ganska få ansökningar, alla pengar som fanns tilldelade Drömdeg delades inte ens ut 2011! Det
är viktigt att Drömdeg når hela sin målgrupp, alla mellan 13 och 25 som vill göra projekt med
Botkyrkaanknytning.
Hur kan du som coach uppmuntra och ge stöd till de ungdomar som kan tänkas vilja söka
Drömdeg?
• Jobba uppsökande, det vill säga, träffar du ungdomar med bra idéer och brinnande intressen,
föreslå Drömdeg! Förklara vad det är och vilka möjligheter det ger, det kan även vara meriterande
i framtiden. Berätta också att du är en Drömdegscoach som kan finnas som stöd om de är ovana
att genomföra projekt. Att finnas som hjälp ska dock inte innebära att det är du som initierar eller
leder projektet.

• Poängtera Drömdegscertifikatet man får av kommunen vid genomfört och redovisat projekt. Ett
tilldelat certifikat är en merit vid jobbansökningar och liknande då det visar på självständigt arbete
vilket krävt både planering och disciplin.
• Du kan finnas som stöd när det är dags att fylla i själva ansökningen, skriva en projektplan, eller
att redovisa. Det kan handla om att finnas som bollplank för idéer eller läsa igenom för att se att
allt är tydligt.
• Bidra med dina kunskaper inom projektområdet. Har du inte kunskaper för projektets innehåll
kanske du vet vart ungdomarna skulle kunna vända sig istället?

Hur ansöker man om Drömdeg?

Drömdeg söks via Internet på http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Stipendier-och-stod/dromdeg. Om sökanden är under 18 behövs målsmans godkännande.
Som Drömdegscoach ska du inte vara den som formulerar en ansökan. Dock kan du uppmuntra
ungdomar att faktiskt söka, och kanske hjälpa genom att läsa igenom ansökan för att se att den är
tydlig innan den skickas iväg.
För att ta sig igenom de steg som finns i ansökningen kan det vara bra att i förväg ha upprättat
projektplan, tidsplan och budget. Nedan följer tips kring hur dessa kan göras så att du som Drömdegscoach kan finnas till hands om det behövs. På kommunens hemsida finns ett Drömdegspaket
för dem som vill söka stipendiet, där finns också dessa mallar.

Att göra en projektplan

En projektplan är bra att ha för att tydligt beskriva vad det är som ska göras, både för sig själv och
för andra inblandade. Det som kan vara bra att ha med i sin plan för ett Drömdegsprojekt är:
• Vad är det för projekt? Är det en film, en föreställning, en turnering…
• Vad har projektet för innehåll? Till exempel: vad ska filmen handla om eller hur ska turneringen
vara upplagd?
• Vilka är det som ska genomföra projektet?
• När kommer projektet äga rum?
• Vilken målgrupp har projektet? Vilka andra unga i Botkyrka kommer att kunna ta del av det och
hur?
• Varför är det här projektet bra eller viktigt?

Att göra en tidsplan

När en tidsplan upprättas är det fyra saker som bör skrivas ned:
• Vad behöver göras?
• Hur många gånger ska det göras?
• Av vem ska det göras?
• När ska det göras?
För att ytterligare förtydliga kan ett projekt delas upp i tre faser, det kan mycket enkelt se ut såhär:
• Förberedelsefas. Här planeras projektet och alla förberedelser görs.
• Genomförandefas. Projektet skrider till verket.
• Utvärderingsfas. Är viktig men kan vara lätt att glömma bort! Efterarbete så som redovisning och
annan uppföljning görs.
Vår upplevelse är att det ibland kan vara svårt för ungdomar att genomföra alla delar av sitt projekt. Om du som Drömdegscoach kan uppmuntra till att göra en tydlig och rimlig tidsplan (utan att
själv göra jobbet) tror vi att framförallt efterarbetet med redovisningen kan bli lättare att se som en
självklar del av projektet. Det har under tidigare år varit svårt att få in redovisningar från projekt
vilket är ett problem då kommunen kan komma att kräva tillbaka det utbetalade stipendiet.
Här är ett exempel på hur en enkel tidsplan kan se ut:

Aktivitet			Datum		Innehåll			Ansvarig

Resultat

Planering av projekt		
1 mars 2012
Syfte, mål och målgrupp		
						planeras

Alla		

Projektplan

Planering av arbetsuppgifter
1 mars 2012
Vad behöver göras		
						under projektet?

Alla		

Tidsplan

Skicka in Drömdegsansökan!

3 mars 2012

Projektledare

Att göra en budget

En budget till ett Drömdegsprojekt är bra att hålla så enkel som möjligt. När ansökan görs finns det
ett steg där en mycket enkel budget ska fyllas i, är budgeten då enkel från början blir det lättare att
sedan överföra denna till ansökan.
Kom ihåg att du som coach inte ska göra jobbet med budgeten. Dock tror vi att du kan finnas som
stöd och att dessa punkter kan bli viktiga för dig att påminna om:
• Försöka röna ut vad som faktiskt behövs till projektet och tänk på detaljerna så att inga kostnader
glöms bort. Det kan bli stora problem om en oförutsedd kostnad dyker upp, och då kan hela projektet stanna av.
• Försök få budgetposterna så realistiska som möjligt. Uppmuntra till att kolla upp vad saker och
ting kan kosta så att pengarna räcker till.
• Om budgeten redan från början inte håller, försök se över om det är något som kan lånas istället
för att köpas, eller om det finns andra pengar att söka genom tillexempel stipendier.
Här är ett exempel på hur en enkel budget kan se ut:

Beräknade utgifter				Beräknade intäkter
Lokalhyra		2 000			Drömdeg		2 000
Scenkläder		
250			
Biljetter		
500
Fika till publiken
250		
Totalt			2 500			Totalt			2 500

Att redovisa Drömdeg

Drömdeg ska redovisas senast en månad efter genomförandet av projektet. Redovisningen består
i en ekonomisk del och en projektredovisningsdel. Den ekonomiska delen ska skrivas under av
den som beviljats Drömdeg (eller målsman om den som genomfört projektet är under 18). Kom
ihåg att du som coach inte har något ansvar i redovisningen, men uppmuntra gärna den som
genomfört ett projekt till att faktiskt skicka in sin redovisning.
Den ekonomiska delen ska styrkas med originalkvitton och underskrift och allt skickas in till Kultur- och fritidsförvaltningen (adress finns på projektredovisningsmallen). Projektredovisningsdelen
handlar om hur projektet har gått, om svårigheter har dykt upp och om hur hela genomförandet
upplevts. Vi ser dessutom gärna att bilder eller annat material från projektet skickas in!
Projektredovisningsmallen finns i Drömdegspaketet på kommunens hemsida.

