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INFORMASJON OM TILTAKET
Navn på tiltaket

Kooperativet for 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

49301338383

Kort beskrivelse av søker
Vadsø jazzklubb er en av Finnmarks mest aktive konsertarrangører. Vi driver den årlige Varangerfestivalen og vårt helårstilbud
Kooperativet Kulturscene i Vadsø. Totalt har vi mellom 70-80 ulike typer av arrangementer hvert år.
Vi er en ideell medlemsforening med 2 heltidsansatte (daglig leder og produsent) som rapporterer til et styre.
Vi har lang erfaring som arrangør, etablert allerede i 1981 og første Varangerfestival i 1982.
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

BESKRIVELSE AV TILTAKET
Hva er målsetningen med tiltaket?
Vadsø kommune er i dag en kommune med høy prosent av barn som lever i fattigdom (rundt 10%). Samtidig er vi en godt etablert
kulturkommune som ligger høyt opp på listene når Norges fremste kulturkommuner skal rangeres. Vi tror at det ligger en mulighet
her for oss at gjøre en forskjell.
Vi vet at kultur fungerer som en brobygger mellom mennesker og samtidig gir en følelse av delaktighet og fellesskap i et
lokalsamfunn. Vi tror at gjennom å tilby konserter til barn og unge som er uten entré så gjør vi at de inntektsforskjellene som barn
skal skjermes fra, ikke har noe å si på at kunne delta.
I Vadsø kommune så har vi en målgruppe på 600 personer som i dag lever i fattigdom, så målgruppen er meget stor, derav også
behovet for flere slike møteplasser hvor økonomi ikke er en faktor for om du kan delta eller ikke.
Vi som konsertarrangør bidrar med at lage konserter til barn og unge som er gratis. Vi skal etablere et samarbeid med
flyktningtjenesten i Vadsø kommune, NAV og barn- og ungdomsskolen for nå ut med informasjon om dette tilbudet finnes og at det
er gratis.
Vi har allerede hatt et møte med flyktningkoordinator Anita Wahl Nilsen i Vadsø om dette prosjektet.

Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre
Vi skal gjennomføre 5 konserter per sesong (10 per kalenderår) på Kooperativet Kulturscene med gratis entré. 1-2 per sesong er
rettet mot ungdom mellom 15-18. Under Varangerfestivalen vil vi gjennomføre 4-5 arrangement som er rettet mot barn og uten
entré.
Det skal være arrangement av høy kunstnerisk kvalitet og bidra til at bredde barns opplevelse av hva som er kultur og musikk. Det
kan også være barneteater og andre former for kulturelle sceneproduksjoner.
Barnearrangementene skal holdes enten på dagtid eller ettermiddagen slik at alle har mulighet å delta uansett om foreldre har
mulighet. Ungdommskonsertene holdes som regel på kveldstid. Omtrent 1-1,5 time per forestilling.
Arrangementene som er på Varangerfestivalen er under Sommerferien. i uke 32.
Dersom tiltaket fremmer intergrering, beskriv hvordan
Vadsø har en stor befolkning med annen bakgrunn enn Norsk og mange av disse barna lever i fattigdom. Disse arrangementene
kommer gjøre at både norske og barn med innvandrerbakgrunn kommer delta på de samme arrangementene. Fordi de er uten
entré. Vi har hatt barnekonserter og arrangement med entré og da kommer som regel kun barn med norsk bakgrunn. Det er også
meget få arenaer i Vadsø, unntatt idretten, hvor en slik likestilt integrering skjer.

MÅLGRUPPE
Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?
Dette prosjektet rettes i første ledd mot barn i fattigdom som har innvandrer bakgrunn, da denne grupper er den som er størst og
lengst unna å kunne delta i slike fellesarrangement i Vadsø. Men vi stenger ikke døren for noen, dette fordi det skal være en
synergi effekt i integrering og ikke segregering. Vi vil ikke at prosjektet skal få et stempel som "fattigbarnens arrangement" uten
"alles". Der av navnet "Kooperativet for alle!".
Det er også en del barn som kommer fra familier med rusproblematikk, disse skal selvfølgelig også gis muligheten at kunne delta
på disse arrangementene.
Vi regner med at rundt 100-150 stykkkommer delta på disse konsertene. Det er basert på tidligere barnearrangement med entré
og hvor stor gruppe som lever i fattigdom i Vadsø. Vi tror også at samarbeidet med flyktningtjenesten og NAV gjør at vi kan nå
disse familiene og barnen, noe som er nøkkel til at dette blir en suksess.
Hvilke aldergrupper retter tiltaket seg mot?

0-5 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 300
Antall gutter i målgruppen 300
Antall familiemedlemmer i målgruppen 600
Antall deltakere utenfor tilskuddsordningens målgruppe 1000

REKRUTTERING OG SAMARBEID
Plan for rekruttering av målgruppen
Som nevnt tidligere så skal vi opprette et samarbeid med flyktningtjenesten, NAV og barne- og ungdomskolen i Vadsø for at få ut
informasjon om tilbudet til målgruppen. Vi bruker også tradisjonelle og brede promoteringskanaler for at nå flere enn bare
målgruppen slik at det ikke blir et stigmatiserende tiltak.
Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet
Vadsø jazzklubb: Arrangør og ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, samt rekruttering.
Flyktningtjenesten i Vadsø kommune: Rekruttering og informasjon. Opprettet kontakt.
NAV Vadsø: Rekruttering og informasjon. Kontakt skal opprettes.
Barne- og ungdomskolen i Vadsø: Rekruttering og informasjon. Kontakt skal opprettes-.

BUDSJETT

Budsjett
Finansiering

Beløp

Støtte fra Bufdir

475000

Egenfinansiering

25000

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

0
0

Delsum

500000

Utgifter

Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere
Transportutgifter

350000
0
25000

Utgifter til inngangsbilletter

0

Innkjøp av utstyr (investering)

0

Husleie/strøm/renhold

15000

Andre kostnader (spesifiser under)

60000

Andre administrasjonskostnader

50000

Delsum

Total

500000

0

Spesifiser eventuelle andre utgifter
Andre kostnader er leie av teknikk og lydtekniker. 6000 per arrangement.
Andre administrasjonskostnader er arbeidstimer gjort av produsenten i Vadsø jazzklubb for at gjennomføre alle konsertene.
Lønn og godtgjørelse til ansatte er honorarer til artister, kunstnere og skuespillere.
Spesifiser eventuelle andre inntekter

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE
Kort oppsummering av tiltaket
Målet med prosjektet "Kooperativet for alle!" er at gjøre kulturopplevelser tilgjengelig for barn og unge i alle samfunnslag. Gjennom
gratis entré gjør vi det mulig for alle barn å oppleve kultur sammen, vare seg det er konserter, teater eller dans. I Vadsø er det en
stor andel barn som lever i fattigdom (10%) slik at behovet er stort. Vi som kulturforening står som arrangør for arrangementene
og i samarbeid med NAV, Flyktningtjenesten og skolen så får vi rekruttert og informert målgruppen om tilbudet.
Prosjektet har også en synergi i form av integrering, da barn som ikke lever i fattigdom også er velkommen. Dette for at det ikke
skal blir en stigmatisering av barn som lever i fattigdom.
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

