Ansvarig E-post

Extra föreningsstöd 2021
Sammanfattning
Föreningslivet spelar en viktig roll för ett samhälles sociala hållbarhet då det
involverar medborgarna i meningsfulla och utvecklande folkhälsoaktiviteter.
Föreningslivet skapar också sammanhållning och bygger relationer och det finns
evidens på att föreningsaktivitet är positivt för ungas lärande.
Heby kommun strävar efter att stärka den sociala hållbarheten och ett extra fokus
finns på barn, unga och unga vuxna. Arbetet syftar till uppfyllnad av de två
nämndgemensamma effektmålen:



”Med gemensamma krafter ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa
och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka.”
”Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt
kunna verka som samhällsmedborgare.”

Kommunen har ambitionen att involvera föreningslivet och det civila samhället för att
man med gemensamma krafter ska kunna skapa de bästa förutsättningar för barn,
unga och unga vuxna i kommunen. För att stärka föreningarna i det viktiga arbete som
utförs vill kommunen ge föreningarna möjlighet att söka extra medel.
Stödet finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden 2021.
Kriterier för ansökan
För att kunna ansöka om det extra föreningsstödet ska föreningen genomföra
aktiviteter där ett eller flera av nedanstående kriterier uppfylls:
 Aktiviteter som bidrar till ökad fysisk aktivitet hos barn och unga.
 Aktiviteter som bidrar till ökad psykisk hälsa hos barn och unga.
 Aktiviteter som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet och som riktar sig
till grupper hos barn och unga som har en låg grad av fysisk aktivitet i sin
vardag.

Så här går ansökan till

Postadress
Heby kommun
744 88 Heby

1.

Skriv en ansökan där det framgår vilka aktiviteter föreningen planerar att
genomföra, hur de uppfyller ett eller flera ovanstående kriterier samt hur de
bidrar till uppfyllnad av ett eller båda av de två nämndgemensamma
effektmålen:
 ”Med gemensamma krafter ska barns och ungas upplevelse av god psykisk
hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka.”
 ”Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande
samt kunna verka som samhällsmedborgare.”

2.

Ansökan skickas till Anders Eklund, Kultur- och fritidsenheten, e-post:
anders.eklund@heby.se
Eller Heby kommun Anders Eklund Centralgatan 2 b 744 88 Heby

Besöksadress
Tingsgatan 11

Telefon
0224-360 00

Fax
0224-301 94

Internet
www.heby.se
information@heby.se

Bankgiro
366-5114

Org.nr
212000-2049

Datum
Regdatum

Sista datum för ansökan är 15 januari 2021.
Har ni några frågor så är ni välkomna att kontakta Anders Eklund, e-post
anders.eklund@heby.se eller tfn: 0224-36040.
Varmt välkomna med er ansökan!
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