Retningslinjer for tildeling av midler for å inkludere Ukrainske flyktninger
Fritidsklubbfeltet har fått en tildeling på 2,5 millioner til inkludering av barn og unge flyktninger fra
Ukraina i sitt kulturtilbud. Dette annonserte Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen 9.
juni på HUB Ukraina Skøyen. Formålet med ordningen er å sørge for at nyankomne flyktninger,
gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter, skal få gode arenaer for å oppleve felleskap og tilhørighet.

Hvem kan søke?
-

Våre betalende medlemsklubber

Når kan det søkes?
-

Vi tar imot søknader løpende.
Tildelte midler må brukes innen utgangen av 2022.

Hva kan det søkes om?
-

Midler til rekruttering
Midler til tilrettelegging av eksisterende aktiviteter
Midler til igangsettelse av nye aktiviteter
Midler til lønn

Hvor mye kan det søkes om?
-

Opptil 100 000 kr

Krav til tilskuddsmottakere
-

-

Tildelte midler må brukes på tiltak som faktisk inkluderer barn og ungdom som har flyktet fra
krigen i Ukraina. Det er ikke krav til ren flyktningdeltakelse; Fordi midlene skal brukes på
inkludering vil arrangementer og aktiviteter der ikke-flyktninger og flyktninger deltar sammen
støttes.
Dere må kunne vise til kontakt med flyktningetjenesten som har ansvar for integrering i deres
kommune.
Pengene må brukes innen?
Kort skriftlig rapport med enkelt regnskap

Hva støtter vi ikke?
-

Pengepremier eller gavekort fra butikker. Vi dekker kun premier som går til så mange som
mulig (maks 50 kr per person) eller gavekort på opplevelser (maks 200 kr per person).
Rusmidler, alkohol og tobakk.

Krav til rapportering
-

Kort og enkel rapport på hva dere brukte pengene til innen 31. Januar 2023.
Det kreves ikke bilag ved rapportering, men alle bilag må kunne fremlegges ved stikkontroll, i
inntil 5 år. Lønn må kunne dokumenteres ved timelister eller annen dokumentasjon som viser
navn på ansatt, dato og tidspunkt for timene. Det kan enten brukes reell timesats med sosiale
utgifter og tillegg pr ansatt, eller en estimert sannsynlig timelønnsats inkludert sosiale utgifter
og tillegg.

-

Bilder fra aktivitet (valgfritt, men anbefales sterkt).

