Stöd till kultur i Växjö kommun
På lättläst svenska
Beslutat av kulturnämnden i Växjö kommun i § 53/2005.

Besöksadress: Västergatan 15
Postadress: Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Telefon: 0470-410 00 vxl.
E-post: kultur-fritid@vaxjo.se

Det här vill kultur- och fritidsnämnden i Växjö
Vi vill att många människor
ska prata om Växjö kommun
och komma ihåg vår kommun
för att det finns mycket olika kultur här.
Med olika sorters kultur
blir Växjö en stad där många människor vill vara
både nu och i framtiden.
Det är viktigt att alla människor kan vara med
i Växjös kulturaktiviteter: unga och gamla,
män och kvinnor,
människor födda i Sverige och i andra länder
och personer med och utan funktionsnedsättning.
Därför ger kommunen stöd till kultur.

Vi ger de här stöden:
Direktservice
Kulturprojekt
Långsiktigt kulturstöd
Viktig information till dig som söker fritids- och kulturstöd
Du ska kunna visa kultur- och fritidsnämnden
hur du använder de pengar du får av oss.
Om du använder pengarna på ett annat sätt
än vad du sagt
kan du få betala tillbaka pengarna till oss.
Varje gång du berättar för andra om din kulturaktivitet
ska du säga att du får stöd av Växjö kommun.

Direktservice
Det ska vara enkelt att ordna kultur i Växjö.
Direktservice kan ge dig råd och tips.
Du kan också söka pengar från Direktservice.
Det går att söka pengar för alla sorters kultur
som till exempel musik, teater, dans och konst.
Om du vill ordna kultur för barn och unga
har du störst möjlighet att få pengar
från Direktservice.
De som arbetar ideellt med kultur,
alltså på sin fritid,
kan söka pengar från Direktservice.
Det kan vara föreningar, organisationer, grupper
eller personer
Om du vill söka pengar för att ordna kultur
ska du fylla i en blankett.
Blanketten skickar du till Växjö kommun
minst två veckor innan du vill ordna
din kulturaktivitet.
Det tar som mest två veckor att få veta
om du får några pengar.
Du kan söka som mest 50 tusen kronor.
Vi kan betala ut pengarna före eller efter aktiviteten.
Blanketten kan du hämta hos Växjö kommun
eller ladda ned från kommunens webbplats
www.vaxjo.se/bidrag
När kulturaktiviteten är slut
ska du också fylla i en blankett
och berätta om hur det gick
att ordna kulturaktiviteten.
Du ska skicka med kopior på kvitton
på det som har kostat pengar
för att ordna aktiviteten.
Blanketten finns hos Växjö kommun
och på hemsidan www.vaxjo.se/bidrag
Kultur- och fritidsnämnden vill ha din berättelse
och kopior på dina kvitton
senast en månad efter att du har ordnat aktiviteten.

Vill du veta mer?

i

Om du har frågor om Direktservice kan du ringa:
Växjö kommun på telefonnummer 0470-410 00.
Be att få prata med någon om Direktservice.

Kulturprojekt
Om du har en idé till en ny kulturaktivitet
eller om du vill förändra eller förbättra kultur som redan finns
kan du söka pengar från kultur- och fritidsnämnden.
Det är lättare för dig att få pengar
om du ordnar kultur för och tillsammans
med barn och ungdomar
och särskilt om du har nya tankar om kultur.
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Vill du veta mer?
Ring till Växjö kommun på telefonnummer 0470-41 000.
Be att få prata med någon om kulturprojekt.
Om du får pengar
för att ordna en ny kulturaktivitet
ska du efteråt berätta för kultur- och fritidsnämnden
hur det var att ordna kulturaktiviteten.
Du ska också skicka kopior på dina kvitton till kultur- och fritidsnämnden
på det som har kostat pengar.
Kultur- och fritidsnämnden vill ha din berättelse
och kopior på dina kvitton
senast två månader efter att du har ordnat aktiviteten.

Långsiktigt kulturstöd
Kommunen kan också ge pengar under längre tid,
men som längst i två till tre år.
Det kallas långsiktigt kulturstöd.
Kultur- och fritidsnämnden bestämmer vilka föreningar
som ska få långsiktigt kulturstöd.
Tillsamman med dem som söker
bestämmer vi hur de ska använda pengarna.
För oss är det viktigt att ge stöd till kultur
som är för barn och ungdomar,
personer som är ovana vid kultur
och för personer med funktionsnedsättning.
Får du långsiktigt kulturstöd
ska du en gång varje år berätta för kultur- och fritidsnämnden
vad du gör med pengarna som du får av oss.
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Vill du vill veta mer?

Ring till Växjö kommun på telefonnummer 0470-410 00.
Be att få prata med någon om Långsiktigt kulturstöd.
Växjö kommun 2014-12-17

