Bilaga 1 Riktlinjer utvecklingsmedel integration

Riktlinjer utvecklingsmedel integration
SYFTE:
Insatser som syftar till att stärka och nyanlända kvinnors och mäns, flickors och pojkars möjligheter
till etablering i samhället.
MÅLGRUPP:
Nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar.
VILKA FÅR SÖKA:
Ideella föreningar som verkar i Växjö kommun enskilt eller i samverkan med kommunala
förvaltningar och bolag, myndigheter eller näringsliv.
KRAV VID ANSÖKAN:
Ansökningarna ska innehålla en tydlig behovs- och målgruppsanalys i relation till Växjö kommuns
integrationsmål där sökanden tydligt ska visa på:
-

Behovet av den föreslagna insatsen
Förväntat resultat inklusive nyckeltal
Vilken som är målgruppen och varför
Vilken metod som ska användas i arbetet
Hur mångfaldsperspektivet har beaktats
Budget
Eventuella medfinansiärer ska framgå
Hur uppföljning av arbetet ska ske

Ansökan ska också visa på hur och till vilket mätvärde (enligt bilaga 2) som sökanden bedömer att
den kommer bidra till.
URVAL
Inriktningen är att kommunstyrelsen kommer att prioritera de ansökningar som visar på en ambition
att prova olika samverkansformer, ansökningar som visar på goda möjligheter att långsiktigt
implementeras i ordinarie verksamhet utan fortsatt kommunal finansiering av utvecklingsmedel för
integration samt som visar på ett tydligt mångfaldsperspektiv i ansökan. Verksamheter som syftar till
att fler i målgruppen kommer i arbete på kort eller lång sikt är särskilt prioriterade.
BAKGRUND
Växjö kommun står inför stora utmaningar ifråga om arbetsmarknadsetablering, boende, motverka
segregation och minskat utanförskap för våra nya medborgare. Växjö kommuns integration-och
mångfaldsberedning har med bakgrund av detta formulerat tre integrationspolitiska mål:

-

Snabbare etablering för nyanlända
En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund
Minskad segregation

Integrations- och mångfaldsberedningen avser att under 2017 fördela medel i syfte att stärka
nyanlända kvinnors och mäns, flickors och pojkars möjligheter till etablering i samhället och minska
utanförskapet.
Insatserna ska syfta till att öka måluppfyllelsen för de integrationspolitiska målen. Hur de mäts och
utvärderas framgår av bilaga 1.
PRIORITERADE OMRÅDEN:
Insatser som syftar till:
-

Insatser som ökar individens möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.
Arbetslivsförberedande insatser
Språkutvecklande insatser
Insatser som syftar till att utöka individens närverk, såväl yrkesmässiga som sociala
Aktiv fritid.
Stärkt föräldraroll.
Värdegrund och normkritik.
Insatser som minskar hemförhållandens betydelse för att nå kunskapsmålen i skolan.
Stärka barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

För mer information www.vaxjo.se/integrationsmedel

