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•

Bidraget syftar till att över tid möjliggöra deltagande för personer med utländsk bakgrund i alla åldrar
(fokusgrupp) samt föreningens ”minoritetsålderskategori” (eller kön) att inkluderas i föreningens
ordinarie verksamhet.

•

Idrottsföreningar bör även ansöka om medel från Skåneidrottens inkluderingsbidrag.

•

Bidrag utgår med (upp till) ca 15 000kr/förening

•

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, tidplan, målsättning och budget.

•

Hur många deltagare kan föreningar ta emot och hur många deltagare förväntar man sig? Hur bjuds
deltagare in?

•

Hur inkluderas/integreras deltagare, som vill, till föreningens ordinarie verksamhet?

•

Hur stärker satsningen föreningen och hur stärker föreningen deltagarna?

•

Projektet ska återrapporteras till KoF senast 1 månad efter avslutad period.

•

Projektet måste vara nystartat och får inte finnas som verksamhet inom föreningen sedan tidigare.
Bidraget får inte användas för att finansiera ordinarie verksamhet, men kan användas för att täcka de
kostnader som tillkommer för utökad verksamhet. Bidraget får inte användas för att täcka ev
lönekostnader.

•

Hur planerar/ tänker föreningen kring en förlängning/utökning under kommande år?

•

Ansökan mailas in till mikael.johnson@kavlinge.se senast 3 juni eller 16 september!
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En förening ges möjlighet att utbilda och lära en grupp ny-invandrade invånare i Kävlinge kommun sin
aktivitet för att om ett år GEMENSAMT genomföra en tävling/uppvisning eller liknande.
• Gruppen ska bestå av minst 5 ordinarie medlemmar och minst 5 ny-invandrade invånare i Kävlinge
kommun, samt ev ledare. Gruppen ska bestå av minst 50% ny-invandrade deltagare.
• Riktlinjen är att gruppen ska träffas ca 3h/vecka under projektperioden
• Projektet ska innehålla både idrottslig/kulturell utbildning, social utbildning och språkträning.
• Projektet kommer följas medialt i någon utsträckning. Viss dokumentation krävs även av föreningen.
• De ny-invandrade deltagarna ska ”godkännas” av Kävlinge kommun för att säkerställa att de är
hemmahörande i kommunen samt att de tillhör gruppen ny-invandrade
• Projektet kan finansieras med upp till 150 000 kronor!
• Projektet ska löpande återrapporteras till KoF.
• Ansökan ska vara Kävlinge kommun tillhanda SENAST 20 maj!
maila till mikael.johnson@kavlinge.se

•
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