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INFORMASJON OM TILTAKET
Navn på tiltaket

Tilbud til alle

Sendes søknaden inn av sentralleddet i en frivillig organisasjon og oppfyller kravene i punkt 1b) i regelverket? Nei
Velg kommune dere
søker gjennom

Vadsø kommune

Søkers
kontonummer

15032779988

Kort beskrivelse av søker
Vadsø kommune ligger i Øst-Finnmark og er administrasjonssenteret i Finnmark. Kommunen har ca 6200 innbyggere og har i
mange år vært av de kommunene i Norge som har bosatt flest flyktninger i ft folketallet. Vadsø er også vertskommune til
Nord-Norges største asylmottak med per i dag 225 plasser. Tidligere i år hadde de 316 plasser.
Vi opplever at mange private aktører, frivillige lag/organisasjoner og privatpersoner ønsker å bidra til at medmennesker i Vadsø
skal ha det bra, men mange vet ikke hvordan. De ønsker at kommunen skal ta initiativ og ofte lede arbeidet.
Statistikken viser at Vadsø kommune har 10,8% andel barn i lavinntektsfamilier. Ca 17% av disse husholdningene har mottatt
sosialhjelp og ca 76 % har en hovedforsørger med lav utdanning. Få av barna bor i husholdninger med enslig forsørger eller hvor
minst en person mottar uføretrygd. Nesten halvparten av barna bor i innvandrerhusholdninger hvor familien er fra land som Vadsø
kommune bosetter flyktninger fra.
Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei
Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Nei
Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter
Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Ja
I hvilke ferier skal dere ha aktivitet?

Sommerferie
Påskeferie
Vinterferie
Høstferie

BESKRIVELSE AV TILTAKET

Hva er målsetningen med tiltaket?
Målsettingen med tiltaket er å få flere barn i inntektsfattige familier inkludert i lag og foreninger samt at de skal ha aktiviteter å delta
i ut fra sitt behov og i ferier.
Resultatmål:
Alle foreldre som lærer norsk skal være informert om Vadsøs gode fritidstilbud til barn og unge og hva dette innebærer.
Minst 100 barn skal få mulighet til å delta på forskjellige aktiviteter ut fra deres behov for kontakt og inkludering opp mot andre
familier, barn og unge.
Minst 80 barn og unge skal delta på minst et feriearrangement i regi av prosjektet i l.a 2017.
Arrangere minst to trener/tur-kompiskurs og rekruttere minst 10 nye trenings/tur-kompiser
Integreringsprosessen skal få en raskere start for de nybosatte flyktningene i 2017 enn i 2016
Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre
Tiltak 1) Vi ønsker å prøve ut ansettelse av en 100 % frivillighetskoordinator og en 50 % miljøarbeider. Frivillighetskoordinatoren
skal jobbe delvis dag og noe ettermiddag/kveld. Miljøarbeideren jobber kun ettermiddag/kveld og må ha førerkort og helst
språkkompetanse som innebærer norsk, engelsk og et språk til, fortrinnsvis farsi, arabisk eller somali. Mijøarbeideren beregner å
jobbe ca kl 16.30-20.30 fem dager i uka = ca 20 t. som tilsvarer i overkant av en 50% stilling. Frivillighetskoordinatoren skal jobbe
oppsøkende og drive informasjonsarbeid om frivilligheten i Vadsø, fritidstilbud til barn og unge, kulturtilbud og ferieaktiviteter/turer.
Følgende spesifikke tiltak ønsker vi at disse to stillingene skal fokusere på:
2) Informasjonsarbeid mot flyktningforeldre i norskopplæringen. Frivillighetskooordinatoren skal informere om lag og foreninger,
treners rolle, forventninger til foreldre, betaling m.m. Dette vil skape større forståelse for barnas ønsker om å være med på
eksempelvis fotball og håndball, samt hvorfor dette koster penger. Gjøres 4 t i uka i 5 grupper over 2 mnd, deretter sjeldnere
3) Oppsøkende arbeid på ettermiddag/kveld: både frivillighetskoordinator og miljøarbeider kan jobbe oppsøkende med
hjemmebesøk til de foreldrene som har flere barn i flere lag og foreninger. Her kan de forklare nærmere og mer spesifikt enn det
som er mulig på dagtid på skolen i norskopplæringen. Her vil det også være hjemmebesøk hos norske familier som har behov for
støtte for at barna skal kunne delta. Skjer alle ukedager ca kl 16.30-20.30 i fm tiltak 4.
4) Transport. Miljøarbeider skal disponere en 9-seter bil slik at han/hun kan hente/bringe barn i de utsatte familiene som bor et
stykke fra aktivitetsarenaen. Dette vil inkludere både flyktninger, andre innvandrere og norske barn og unge. Skjer alle ukedager
ca kl 16.30-20.30
5) Arrangere aktiviteter i f.eks vinter, påske, sommer og høstferie. Dette vil bli dagsarrangementer for hele familiene. Her må flere
fra kommunen stille opp og arrangere, men frivillighetskoordinatoren og miljøarbeideren vil ha hovedansvaret. Noen egne
arrangementer for ungdommer, egne for barn, noen for familier, og noen for alle grupper.
6) Utrede muligheten for å finne en møteplass eller skape et nettverk for gruppen. Mange har flere fellestrekk og vil kunne dra
veksel på hverandres erfaringer. Siden fattigdom og lav inntekt er tabubelagte tema, kan dette være svært utfordrende. Vi ønsker
likevel å undersøke muligheten for å skape en slik arena.
7) Arrangere kurs/opplæring for å rekruttere "trenings/tur-kompiser". Lignende arbeid gjøres i dag av andre, men vi tenker flere
slike tiltak slik at flere kan være trenings/tur-kompis. Dette vil være opplæring av personer som i ettertid knyttes opp mot
enkeltbarn, både norske og fra andre nasjonaliteter. Vadsø har flott natur, og flere unge kan lære seg å nyte godt av denne både
fysisk og psykisk gjennom en "kompis". Dette tiltaket retter seg mest mot ungdommer, inkludert enslig mindreårige flyktninger som
Vadsø kommune har nærmere 100 av. Ungdommene er ofte vanskelige å rekruttere inn i lag og foreninger om de ikke har vært
med tidligere, og derfor kan dette være et godt alternativ for denne gruppen.
Dersom tiltaket fremmer intergrering, beskriv hvordan
Alle tiltakene vil være inkluderende og fremme integrering. Vadsø kommune har lang tradisjon for bosetting og har per desember
2016 ca 390 flyktninger som fremdeles er bosatt i kommunen og som vi mottar integreringstilskudd for (2012 - 2016). Dette
inkluderer nærmere 100 enslig mindreårige flyktninger.
Siden vi har så mange flyktninger i kommunen som er i målgruppen for tiltakene (jfr statistikken), håper vi at både informasjon
til/oppfølging av foreldre samt bistand til transport, vil være et godt tiltak som et ledd i integreringen av både barn og voksne. Flere
barn og unge vil da ha lettere tilgang på aktiviteter sammen med jevnaldrende fra både Norge og andre nasjonaliteter i Vadsø. I
tiltakene 5 og 6 nevnt over, kan det være at flertallet vil være fra andre nasjoner enn Norge, men vi ønsker likevel et fokus på å få
med norske familier i disse tiltakene da de både er i målgruppen og det vil fremme integrering.

MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?
Tiltakene retter seg mot alle i målgruppen. Vadsø kommune er såpass liten og ganske gjennomsiktig. Vi er også organisert slik at
vi har en sektor, KVI - Kvalifisering, Velferd og Inkludering, hvor både NAV, Barne- og ungenheten (barnevernstjenesten) og
Kvalifiseringsenheten (jobber med bosetting og kvalifisering/introduksjonsprogram med flyktninger), ligger. Vi har også en
miljøtjeneste som har den daglige omsorgen for alle enslige mindreårige i kommunen. En frivillighetskoordinator vil derfor være
ansatt i sektoren med mulighet til tett samarbeid med alle enheter for å nå frem til målgruppen. I tillegg tenker vi at det er naturlig å
inkludere Rus og Psykiatrienheten i et samarbeid for å se om det er flere i målgruppen som de muligens kjenner til.
I spørsmål under spør dere om antall jenter, gutter og familiemedlemmer i målgruppen. Tallene vi opplyser er rene estimater da vi
håper å nå hele målgruppen med tilbudet. Vi har dessverre fullstendig ingen oversikt over hvor mange dette er per i dag, men
dette vil vi få en bedre oversikt over gjennom prosjektet.
Pga at vi i enkelte av tiltakene må gå ut litt bredt med informasjon for å få deltakere, samt at det sannsynligvis vil være flere
økonomisk sterke personer som får informasjon f.eks gjennom norskopplæringa og ferieaktivitetene. Vi mener det vil være feil å
avvise disse barna pga både inkludering, integrering samt utfordringer i ft taushetsplikt om økonomiske forhold. Vi må derfor
beregne at noen personer vil delta i tiltakene selv om de ikke er i målgruppen.
Hvilke aldergrupper retter tiltaket seg mot?

0-5 år
6-12 år
13-19 år
Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker? Nei
Antall jenter i målgruppen 60
Antall gutter i målgruppen 60
Antall familiemedlemmer i målgruppen 40
Antall deltakere utenfor tilskuddsordningens målgruppe 25

REKRUTTERING OG SAMARBEID
Plan for rekruttering av målgruppen
Som nevnt over vil frivillighetskoordinatoren opprette og jobbe tett med naturlige samarbeidsparter innad i sektoren KVI. Dette
innebærer bl.a å informere både NAV, barnevernstjenesten og de som jobber med nybosatte flyktninger, slik at de kan vidrebringe
informasjon videre til de riktige gruppene. Rus- og Psykiatrienheten vil også være en del av samarbeidet. Vi håper på denne
måten å kunne nå ut til alle i målgruppen.
Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet
Samarbeid innad i kommunen er nevnt over.
Samarbeid med frivillige lag/foreninger
Vadsø kommune har i forkant av søknaden hatt møte med både Røde Kors Finnmark og Vadsø, Vadsø Turnforening og Norild.
Røde Kors har lang erfaring med å arrangere turer og ferier for inntektsfattige barn, og de har sagt seg villige til å bistå kommunen
med gode råd om hvordan å arrangere slike aktiviteter. Det vil også være mulighet for lån av noe utstyr.
Vadsø Turn og Norild driver med håndball, friidrett og fotball og er av de største idrettslagene i Vadsø. De vil bidra med
informasjon om sine treninger, trenere, medlemmer osv, som vil bidra til at vi lettere kommer i kontakt med de som er i
aktivitetene. Vi vil også gjennom dette samarbeidet kunne fange opp noen som har forsøkt å delta, men falt i fra.
Kommunen har også et samarbeid med Vadsø Atletklubb som vil forsøkes videreutviklet for å kunne nå flere i målgruppen.

BUDSJETT

Budsjett
Finansiering

Beløp

Støtte fra Bufdir

1300000

Egenfinansiering

260000

Evt. egenandel fra deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser under)

0
0

Delsum

1560000

Utgifter

Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr (investering)

1110000
0
400000
0
25000

Husleie/strøm/renhold

0

Andre kostnader (spesifiser under)

0

Andre administrasjonskostnader
Delsum

Total

25000
1560000

0

Spesifiser eventuelle andre utgifter
Forklarer alle utgiftsposter her:
Lønn: 100 % stilling kr 600.000,-, 50% stilling kr 250.000,-. Ansatte i Kvalifiseringsenheten, miljøtjenesten, NAV og KVI
administrasjon kr 260.000,- Dette er i fm samarbeidsmøter, feriearrangementer og diverse opplæring og forarbeid sammen med
frivillighetskoordinator og miljøarbeider. Til sammen kr 1.110.000,Transportutgifter: vi må leie en 9-seter bil hvor pris inkl drivstoff o.l. beregnes til ca kr 32.000 x 12 mnd. Det vil også gå til dekning
av andre transportutgifter i fm ferieturer og aktiviteter, samt turer for "trenings/tur-kompis". Til sammen kr 400.000,-. Leasing vil
være rimeligere, så om dette er et alternativ som BUF.dir kan gå med på, vil vi gjerne diskutere denne muligheten.
Innkjøp av utstyr beregnes til innkjøp av bilseter til barn, turutstyr til gratis utlån o.l Andre administrasjonsutgifter er kontorutstyr,
telefonutgifter og lignende
I og med at kommunen bosetter mange flyktninger som er i målgruppen for dette tilskuddet, mottar også kommunen
integreringstilskudd for mange i målgruppen. Integreringstilskuddet brukes til mye av det samme formålet, men tiltakene er andre.
F.eks økonomisk sosialhjelp, informasjonsarbeid (ikke så spesifikt og nøye som vi foreslår i disse tiltakene), oppfølging av
introduksjonsprogrammet og introduksjonsstønaden, integreringsarbeid m.m.
Spesifiser eventuelle andre inntekter

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE
Kort oppsummering av tiltaket
Vadsø kommune ligger høyt på statistikken over barn i inntektsfattige familier. Da ca halvparten av disse er fra land vi bosetter
mange flyktninger fra, vil vi har et fokus på denne gruppen. Vi ønsker likevel å ha et mål om å nå ut til hele gruppen, inkl norske og
andre innvandrere, gjennom bevisstgjøring av dette hos alle samarbeidspartnere.
For å nå ut til gruppen trenger vi en som kan koordinere de tiltakene vi ønsker og opprette et god samarbeid med naturlige
samarbeidspartnere. Vi ser at det ikke er nok med kun en 100% stilling, men vi trenger også en miljøarbeider som kan jobbe
ettermiddag/kveld for å både hente/bringe barn og unge til aktiviteter, samt opprette kontakt med foreldrene for å gi mer spesifikk
informasjon.
Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG
Kommentarer til søknaden
Her kan du laste opp eventuelle vedlegg til søknaden. 0 vedlegg

