Utlysning: Midler til pilotprosjekter –
innovativ og systematisk innsats for at barn
som lever i inntektsfattige familier skal få
delta i fritidsaktiviteter
Kulturdepartementet utlyser 10 mill. kroner til prosjekter som skal bidra til at barn og unge
får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig
av foreldrenes økonomi. Prosjektene skal skape grunnlag for et systematisk og varig
samarbeid mellom frivillige, offentlige instanser og andre relevante aktører.
Deltakelse i frivilligheten er viktig for sosial inkludering i lokalsamfunnet. Mange barn og
unge med innvandrerbakgrunn, særlig jenter, deltar i mindre grad enn andre barn i
tradisjonelle organisasjoner innenfor idrett, kunst og kultur.
Løsningene for hvordan alle barn kan delta i organiserte tilbud vil variere fra kommune til
kommune og mellom lokale lag og foreninger og andre samarbeidspartnere. Samarbeid og
felles innsats på tvers av kommunale etater, frivilligheten og andre aktører er helt
nødvendig, og det er behov for å finne fram til hensiktsmessige måter å organisere og
fremme felles innsats og samarbeid lokalt.
Pilotprosjektene skal utvikle og etablere samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i
bruk av andre. Slik kan erfaringer og løsninger ha overføringsverdi og inspirere andre
kommuner, lokale lag og foreninger og andre som ønsker å samarbeide om en
fritidsaktivitet for alle.
Pilotprosjektene må sees i sammenheng med Regjeringens strategi (2015-2017) Barn som
lever i fattigdom, herunder Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn, uavhengig av
foreldrenes situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert
fritidsaktivitet.
Søknadsfrist er 15. september 2016. Søknad med vedlegg bes sendt elektronisk til
postmottak@kud.dep.no

Søknad

Kommuner, lokale foreninger og lag og andre aktører kan søke på vegne av
samarbeidspartnerne. Privatpersoner kan ikke søke.
Søknaden bør som et minimum inneholde følgende informasjon:
•

En beskrivelse av pilotprosjektet, herunder prosjektets formål, løsningsforslag og
fremdriftsplan

•

En beskrivelse av hvordan pilotprosjektet antas å bidra til at barn og unge som lever
i inntektsfattige familier får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter

•

Beskrive lokale samarbeidsløsninger og aktører og begrunne hvorfor aktørene er
vesentlige i samarbeidet

•

En vurdering av pilotprosjektets overføringsverdi

•

Hvor stort beløp det søkes om, og hvordan midlene er tenkt benyttet, herunder
budsjett for prosjektperioden med oppstart høsten 2016 til utgangen av 2017.

•

Hvorvidt det søkes om, eller tiltaket mottar støtte fra andre statlige
tilskuddsordninger eller private bidrag (stiftelser, fond etc.)

•

Kontonummer for utbetaling av tilskudd.

Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader,
vil departementet gi tilskudd til prosjekter og tiltak som (i
prioritert rekkefølge):
1. kan vise til og godt begrunne fremgangsmåter og løsninger knyttet til at flere barn i
målgruppen får mulighet til å delta jevnlig i en organisert aktivitet sammen med
jevnaldrende
2. kan vise til og begrunne særlige viktige og nye samarbeidspartnere for å møte
utfordringene
3. kan videreføre prosjektet uten statlig finansiering og/eller er delvis finansiert av private
aktører
4. har potensielt stor overføringsverdi til andre kommuner, frivillige lag og foreninger med
mer

Bakgrunn og verktøy
Fritidserklæringen
Med Fritidserklæringen har KS, frivilligheten og staten gått sammen om en felles innsats
for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet
til å delta i en organisert fritidsaktivitet jevnlig.
Fritidserklæringen ble signert 7. juni 2016 av Statsministeren, Barne- og
likestillingsministeren, Kulturministeren, Kommunal- og moderniseringsministeren , KS,
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Frivillighet Norge,
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Nasjonal dugnad mot
fattigdom og utenforskap blant barn og unge, herunder Redd Barna, Røde Kors, KFUKKFUM, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Voksne for Barn og Frivillighet Norge.
Partene er ambassadører for Fritidserklæringen og oppfordrer kommunene, lag og
organisasjoner til å samarbeide om en fritidsaktivitet for alle. Se Barn som lever i
fattigdom, Regjeringens strategi (2015-2017).
Lettere for kommunene å identifisere hvilke barn og unge som er rammet av fattigdom
For å styrke kunnskap, bevissthet og kompetanse om barnefattigdom i kommunene har
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fått i oppdrag å utvikle et sett med indikatorer som
skal gjøre det lettere for kommunene å identifisere hvilke barn og unge som er rammet av
fattigdom. Indikatorene lanseres etter planen 17. august 2016, se bufdir.no
ALLEMED
Frivillige organisasjoner har med Nasjonal dugnad mot barnefattigdom og utenforskap
utviklet et informasjons -og handlingsverktøy "ALLEMED", som skal øke bevisstheten,
kompetansen og bidra til å gjøre det lettere å inkludere alle barn i fritidsaktiviteter
uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet skal brukes til å skape
diskusjon og finne gode løsninger på hva som kan gjøres for å få alle med. i frivillige
organisasjoner som skal gjøre det. "ALLEMED" er et nettbasert verktøy, gratis tilgjengelig
for alle. Se allemed.no

