Ansökan Integrationsmedel (sid 1)
Syfte: Insatser som syftar till att stärka nyanlända barn, ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering och
integration i samhället.
Målgrupp: Nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Med nyanländ avses individer med ankomst till Sverige för
mindre än fyra år sedan.
För mer information: Se bilaga 1 Riktlinjer integrationsmedel,

Kriterier för att söka:
Föreningen verkar i Växjö kommun, enskilt eller i samverkan med kommunala förvaltningar
och bolag, myndigheter eller näringsliv.
Föreningen följer Växjö kommuns regler för föreningsbidrag. Se bilaga 2 Regelverk för
föreningsbidrag
Föreningens följer Växjö kommuns regler för att värna om demokratin. Se bilaga 3 Regelverk för att värna om demokratin
Bifogas bilagor till ansökan?

Ja

Sista ansökningsdag: 31 mars 2018.
Fyll i ansökan, skriv ut och skriv under samt skicka till:
Växjö kommun
Kommunstyrelsen
Box 1222
351 12 Växjö
Eller scanna in ansökan och skicka e-post till:
kommunstyrelsen@vaxjo.se

Nej

Kontaktuppgifter:
Namn på förening som söker bidrag: 		

Organisationsnummer:		

Kontaktperson:		

E-post:			

Ansökan:
Projektnamn:		

Sökt belopp:

Projektet pågår (tidsperiod):

Växjö kommun har tre integrationspolitiska mål, fyll i vilket eller vilka mål projektet berör:
Snabbare etablering för nyanlända.
En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund.
Minskad boendesegregation.

Vilken eller vilka integrationsfrämjande inriktningar ska projektet bidra till?
Att öka individens möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.
Arbetslivsförberedande insatser.
Språkutvecklande insatser.
Att utöka individens nätverk, såväl yrkesmässiga som sociala.
En aktiv fritid.
Att stärka föräldrarollen.
Att minska hemförhållandens betydelse för att nå kunskapsmålen i skolan.
Att stärka individens psykiska och fysiska hälsa.
Att stärka individens möjlighet till inflytande och delaktighet.
Att stärka social sammanhållning i samhället.

Beskriv hur projektet ska bidra till valda inriktningar:

Telefon:

Ansökan Integrationsmedel (sid 2)
Beskriv följande:
Behovet av projektet:

Förväntat resultat inklusive mätetal:

Projektets målgrupp med motivering:

Metod som ska användas i projektet:

Hur mångfaldsperspektivet ska beaktas:

Budget:

Uppföljning av projektet:

Hur målgruppen ska integreras i föreningens ordinarie verksamhet:

Underskrift (Undertecknas av behörig firmatecknare)
Växjö (datum)

Underskrift

Jag försäkrar att jag är behörig firmatecknare.
Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga.
Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.
Jag medger att uppgifter om insatsen och kontaktuppgifter får publiceras av Växjö kommun.

