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Fonden för det civila samhällets
insatser för integration i Norrköping
och i flyktingsituationen.

Grundförutsättningar för fonden

Målgrupp för ansökta insatser



Asylsökande/nyanlända samt individer och grupper som idag inte finns
aktiva i det lokala föreningslivet, utifrån civilsamhällets stora möjlighet att
ge goda sammanhang och en meningsfull fritid.

Målsättning



Öka integrationen i lokalsamhället i Norrköping av asylsökande/nyanlända
samt individer och grupper som idag inte är aktiva i föreningsliv och i
civilsamhällets arenor för engagemang och meningsfull fritid.
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Beakta olika behovsområden i den lokala flyktingsituationen där insatser
från det lokala civilsamhället bidrar till integration



Stimulera till engagemang i föreningslivet med särskilt fokus på att
utjämna skillnader i möjligheterna, dels till deltagande i föreningslivet och
dels till en meningsfull fritid.

Syfte



Inspirera och stimulera till insatser från civilsamhället som ökar
integrationen i Norrköping och i den lokala flyktingsituationen.



Stödja åtgärder som minskar social och mental stress hos
nyanlända/asylsökande p gr av t ex långa väntetider på besked om
uppehållstillstånd/återsändande.



Ge goda förutsättningar till lika rättigheter och möjligheter att delta i
föreningsverksamhet i Norrköping och i civilsamhället arenor för
engagemang och meningsfull fritid.

Fondmedlen



Fonden saknar minimi - eller maxbelopp för ansökningar. Utbetalning av
beviljat bidrag sker fortlöpande efter beslut. Ansökningar beviljas tills
fonden tömts på ekonomiska medel. Beviljade bidrag är inte heller att
jämställa eller förväxla med ordinarie föreningsbidrag i Norrköpings
kommun.

Behörighet



Förening, organisation, trossamfund, studieförbund eller idéburet nätverk
eller sammanslutning med samhällsnytta och verksamhet utan ekonomiskt
vinstintresse som idé, kan ansöka om medel ur fonden.



Aktör som ansöker om medel ur fonden bör uppfylla kraven på
transparens och insyn i aktörens verksamhet, demokrati och alla
människors lika värde i de allmänna villkoren för att erhålla
föreningsbidrag i Norrköpings kommun.



Aktör som ansöker bör ha undertecknat värdegrunden för samverkan
mellan det civila samhället och Norrköpings kommun.

Ansökan



Ansökningar behandlas fortlöpande från och med den 8 mars 2016. För
ansökt verksamhet gäller att den skall genomföras huvudsakligen inom i
ansökan angiven tidsperiod. Det är möjligt att ansöka för insatser där
verksamhetstiden planeras fortsätta efter 2016 eller löper över flera år.



Verksamhetstid, verksamhetsplats eller lokal, verksamhetens målsättning
och syfte, verksamhetens innehåll, specificerad kostnad, samt på vilket sätt
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ansökt verksamhet uppfyller fondens målsättning och syfte skall anges i
ansökan.


Organisationsnummer och firmatecknare skall alltid uppges om aktören
har detta. Saknas detta skall ansvarig person för ansökan anges. Även
fullständiga uppgifter till ansvarig person/kontaktperson skall alltid anges.



Ansökningar görs på avsedd blankett som finns som webbformulär eller
för utskrift på kommunens hemsida.

Kriterier
Övergripande reglerande kriterier:



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



Alla insatser skall underlätta och stimulera integration med målet att
motverka att människor i Norrköping befinner sig i utanförskap.

Ramkriterier:

Särskild prioritet ges insatser som:


är riktade till asylsökande/nyanlända barn- och ungdomar i Norrköping



medför språkträning för asylsökande/nyanlända och ensamkommande
barn- och unga.



innehåller mentorskap och/eller nätverksbyggande aktiviteter som
skapar svenska länkar.



utgörs av kultur- eller fritidsaktiviteter som minskar social/mental stress i
avvaktan på besked om t ex uppehållstillstånd/återsändande.



bygger upp erfarenhetsutbyte och/eller gränsöverskridande kulturella
möten mellan människor boende i Norrköpings kommun.



Motverkar segregation och utanförskap. Kommunens ansvar för socioekonomiskt svaga grupper samt asylsökande/nyanlända är särskilt stort.



Är nytänkande och innovativt. För en vidareutveckling av redan pågående
samverkan i t ex den lokala flyktingsituationen, så bör tidigare resultat vad
gäller framgångsfaktorer och utmaningar beaktas.



inspirerar till och/eller möjliggör deltagande i det lokala föreningslivet i
Norrköpings kommun, utifrån lika möjligheter och rättigheter.
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Fondens medel

Medel ur fonden utgår ej för insats som redan har fått kommunal finansiering
genom projekt- eller arrangemangbidrag, eller om insatsen redan är finansierad av
annan offentlig eller privat finansiär, det vill säga det går inte att erhålla
bidrag/stöd för samma verksamhet som redan beviljats medel, för den i ansökan
av aktören angivna insatsen.
Fondens medel kan dock beviljas för fortsatt utveckling av, med kommunen,
pågående samverkan kring olika insatser, i t ex flyktingsituationen.
Bidrag kan exempelvis ges för materialkostnader, ledararvoden, lokalhyror,
marknadsföring eller visst resestöd för att möjliggöra spridning av verksamheter i
hela kommunen.
Uppföljning/Redovisning

Redovisning av beviljade verksamheter och insatser görs på webbformulär eller
blankett, efter verksamhetens genomförande. Delrapportering kan bli aktuell vid
särskild framställan om detta från kommunstyrelsen, eller om insats löper över
flera år.
Specificerade kostnader för ansökt aktuell verksamhet skall alltid uppges.
Kostnader skall i slutredovisningen från aktören styrkas genom underlag, samt vid
behov skall, på begäran, kvitton kunna redovisas . Återbetalning kan bli aktuell
om ansökt verksamhet ej genomförts eller ej överensstämmer med i ansökan
uppgiven verksamhet.
Insatser, aktiviteter samt redovisade resultat redovisas i en slutlig årsrapport till
kommunstyrelsen första kvartalet efter första verksamhetsåret, därefter
fortlöpande. Delrapportering kan ges på kommunstyrelsens begäran.
Redovisade resultat från rapporteringen av olika insatser skall beaktas, så att
generella resultat vad gäller framgångsfaktorer och utmaningar blir synliga.
Värdegrund

Förening, organisation, trossamfund eller idéburen aktör eller aktörsnätverk som
ansöker, skall bygga sin verksamhet på demokrati, öppenhet och alla människors
lika värde.
Aktören bör underteckna samt ha tagit del av ”Värdegrund för samverkan mellan
det civila samhället och Norrköpings kommun” och dess sex principer för
samverkan. Möjlighet för aktör att underteckna värdegrunden ges i
kommunikation mellan kommunen och aktören.
Vid frågor kontakta:
Anne Olofsson, sakkunnig/koordinator
civilasamhallet@norrkoping.se

