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Datum

2016-06-21

Handläggare
Avd Chef Conny Jönsson
Fritidsförvaltningen
0451-26 8212
conny.jonsson@hassleholm.se

Bidrag till föreningar för sommarlovsaktiviteter
Hässleholms kommun har beviljats statliga medel till kostnadsfria sommarlovsaktiviter för barn och unga. Satsningen möjliggörs av de extra medel som utlysts
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) med syfte att
främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala
bakgrunder.
För föreningar, organisationer och församlingar finns det nu en möjlighet att söka
bidrag till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Detta efter att
regeringen beslutat om att samverka med kommuner för att främja utveckling av
verksamhet riktat till barn (regeringsbeslut 11:3 S2016/00439/FST, MUCF).
Ansökan avser de föreningar som finns registrerade hos Hässleholms Fritid.
Aktiviteterna ska genomföras under perioden 13 juni till och med 20 augusti.
För att få en ansökan behandlad och eventuellt beviljad ska
sommaraktiveteten:







vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och
skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och
deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som
deltar i aktiviteterna
Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser

Sista datum för ansökan är 6 juli
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Redovisning av stödet
Bidraget ska redovisas enligt anvisningarna senast den 15 september.
Pengar som inte har förbrukats ska återbetalas.


Verksamhetens namn



Ansvarig kontaktperson



E-post



Telefon



Vilken typ av aktivitet genomfördes



Datum, antal startdatum



Plats för aktivitet



Målgrupp



Hur marknadsfördes aktiviteten



Antal deltagare, ålder, fördelning flickor och pojkar



Beskriv hur aktiviteten främjade integration och skapade relationer mellan
barn från olika sociala bakgrunder



Ekonomisk sammanställning, kostnader och eventuell återbetalning.

Redovisningen mailas till:

Conny Jönsson
Fritidsförvaltningen
0451-26 8212
conny.jonsson@hassleholm.se
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