Ungdomsrådets Projektpott

Ansökan
Pengar från ungdomsrådets projektpott kan sökas av ungdomar som har ett engagemang och vill skapa
möten för ungdomar i Angered som kan leda till gemenskap och vänskap.
Namn (Ansvarig person)

Personnummer

Adress

Postnummer/ Ort

E-postadress
Telefonnummer

Datum för aktiviteten

Namn på aktiviteten och beskriv vad du/ni vill
göra. Motivering! (använd gärna ett tomt papper om
du inte får plats)

För vilka är aktiviteten, ålder, hur många

Plats för aktivitet

Till vad söks pengarna (använd gärna ett tomt papper
om du inte får plats)

Angereds Ungdomsråd
Kontaktperson:
Marie Holm
Marie.holm@socialnordost.goteborg.se
0725-00 62 39

Summa som söks

Ungdomsrådets Projektpott

Datum:

Beviljas antal:

Beviljas

Beviljas EJ

Kr

____
Marie Holm, Processledare
Motivering till beslut:

Kriterier för bidrag ur Angereds Ungdomsråds Projektpott
Tanken är att stödja aktiviteter av unga och för unga. En grupp bestående av unga representanter från
Angered, dvs Angereds ungdomsråd, är de som går igenom inkomna ansökningar och fattar beslut om
eventuella bidrag. Ha med er att det beviljade pengarna kan ta tid att verkställa. Uppemot 3 veckor.
För att beviljas bidrag måste man uppfylla följande:
Max 10,000 kr
Du ska vara mellan 10 - 20 år, ingen lärare/mentor kan söka åt dig.
Bo och/eller rikta sig till unga i Angered.
Alkohol o drogfritt.
Ej våldsbejakande aktiviteter som laserdome, paintball eller liknande.
Ingen vinstdrivande verksamhet.
Inget stöd till löner, dock kan man köpa in viss nödvändig utrustning som tillfaller ungdomsrådet
efteråt för utlåning till andra behövande.
Inga pengar betalas ut. Kontaktperson för ungdomsrådet kommer ta kontakt med er efter att ansökan
behandlats och vara behjälplig med beställningar och/eller bokningar.
Aktiviteten ska följa svensk lag.
Senast en månad efter genomförd aktivitet ska rapport och utvärdering av aktiviteten lämnas in
till ungdomsrådets kontaktperson.
Ifylld ansökan lämnas via mail eller personligen till kontaktperson för Angereds Ungdomsråd:
Marie Holm: 0725-00 62 39 | marie.holm@socialnordost.goteborg.se
Angereds Ungdomsråd
Kontaktperson:
Marie Holm
Marie.holm@socialnordost.goteborg.se
0725-00 62 39

