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Utlysning

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019

INFORMASJON OM TILTAKET
Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.
"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.
Oppgi hvilken kommune/bydel dere søker gjennom Bydel Sagene
Navn på tiltaket

Etter skoletid ordning

Kort beskrivelse av
søker

Sagene IF ble stiftet i 1921. Det er snart 100 år siden. Logoen vår er det fineste vi har. Det mener alle.
En skikkelig rød stjerne med gullblader rundt. Den inneholder mye historie, og enda mer identitet. Den
betyr at alle skal få være med. Alltid. Uansett. Det nest fineste vi har er de stripete draktene våre.
Særlig etter at vi fikk råd til like drakter til alle. Svarte og hvite. ”Stjerner i striper” er stammebrølet på
Voldsløkka. Hos oss i Sagene IF kan du utfolde deg på et trivelig nivå i nesten alt. Fotball, innebandy,
bandy, landhockey, bryting, rugby, tennis, sykkel, allidrett, dans og rumpeldunk. 1.800 deltar, til
sammen har de bakgrunn fra over 100 land. Vi er breddeidrett på sitt aller breieste. En slags topp
breddeidrett.

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 tilskudd til? Tiltak som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser for målgruppen
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BESKRIVELSE AV TILTAKET
Tiltakets varighet

3

Hva er målsettingen
med tiltaket?

Vi har 3 mål:
1) Etablere det nye klubbhuset til Sagene IF på Voldsløkka som et positivt samlingssted for ungdom i
8.- 10. klasse nord i bydel Sagene (Bjølsen/ Sandaker).
2) Gi ungdommene et sted å være og noe positivt å gjøre etter skoletid som ikke koster penger.
3) Få flere ungdommer til å bli med i klubben og drive med idrett/ fysisk aktivitetuten at det koster noe.

Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

agene IF ønsker å starte et tilbud etter skoletid for 8.- 10. klassinger. Dette er et ønske fra både foreldre
og bydelen, som ikke ønsker at ungdommene skal henge gatelangs. Det er også et ønske fra
ungdommene selv som sier de ikke har noe sted å være/ gjøre etter skoletid. Overordnet skal tilbudet
ha fokus på variert fysisk/ idrettsaktivitet med et løkkepreg. Målgruppen er ungdommer som har sluttet
på idrett eller har aldri vært med, men likevel ønsker å holde seg i form på en gøy måte sammen med
venner, selv om de ikke har råd til medlemskap på treningssenter. Vi har stor tilgang på både anlegg,
utstyr og kompetanse i alle våre 11 aktiviteter/ idretter. Den konkrete timeplanen/ aktivitetsplanen
ønsker vi at ungdommene skal være med å bestemme. På sikt, når vi har kommet i gang med vårt
lederprogram for ungdom, er målet at ungdommene selv kan drive dette tilbudet. For å få med alle, må
tilbudet være gratis. Vi vil samarbeide med ungdomsklubben i bydelen, slik at våre tilbud utfyller
hverandre. Vi ser for oss å starte opp med 2 dager pr uke kl. 14- 18. Etter skoletid ordningen vil ha
base i det helt nye klubbhuset til Sagene IF på Voldsløkka. Her vil en ha tilgang på alle
idrettsanleggene på Voldsløkka og i Bjølsenhallen, samt store arealer innendørs i klubbhuset som også
kan brukes til aktiviteter som matlaging, lekselesing, spill, filmkvelder osv. Sagene IF vil ha både
ansatte og frivillige som jobber med tiltaket.

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
som står overfor
spesielle
utfordringer, beskriv
hvordan

Tiltaket fremmer integrering fordi:
1) Det er et gratis lavterskeltilbud for alle.
2) De blir en del av et positivt miljø med mange gode rollemodeller.
3) De får være med å bestemme over aktiviteten, klubben og nærmiljøet.

Gjør rede for
hvordan tiltaket skal
videreføres etter
tilskuddsperioden

Sagene IF har mål om å starte opp vårt eget lederprogram for ungdom sammen med Oslo idrettskrets
og bydel Sagene. Hensikten med programmet er blant annet å sørge for at klubben har egne
ungdommer som kan drive tiltaket selv. Klarer vi det, vil kostnadene være såpass lave at vi selv kan
klare dette. Vi ser også for oss å ta i bruk frivillige i egen klubb, samt gjennom samarbeid med
frivillighetssentralen og frivillig.no.
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MÅLGRUPPE
Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Tiltaket er åpent for alle ungdom 8.- 10. klasse i bydelen.
Vi retter oss spesielt til:
1) Ungdom i den nordlige delen av bydelen (Bjølsen, Sandaker), da det her er få/ ingen møteplasser fra
før.
2) Ungdom i de kommunale boligene i bydelen, da det her er et stort behov for lavterskeltilbud.
3) Ungdom som har sluttet på organisert idrett i Sagene IF, og som ikke har noe aktiviteter på fritiden.

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

13-15
Antall jenter i
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

50

Antall gutter i
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

50

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

100

REKRUTTERING OG SAMARBEID
Plan for rekruttering
av målgruppen

Vi skal rekruttere barn og unge gjennom alle våre eksisterende tiltak. Samtidig skal vi samarbeide med
ungdomstiltakene i bydelen og rekruttere barn og unge som bruker deres tilbud. Vi ønsker å rekruttere
barn og ungdom som bor kommunale leiligheter, og skal i den forbindelse samarbeide tett med
ungdomstiltakene og bo- og nærmiljø tjenesten i bydelen.
Vi skal også reklamere om våre tilbud på alle skoler i bydelen.

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Våre nåværende samarbeidspartnere som skal brukes for promotering, rekruttering og deltagelse
inkluderer:
1) Ungdomstiltakene
2) Bo-og nærmiljøtjenesten
3) Nordpolen skole
4) Fernanda Nissen skole
5) Bjølsen skole
6) Sagene skole
7) Lilleborg skole

BUDSJETT
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Søknadssummen må være minimum kr. 400 000 pr. tilskuddsår og maksimum kr. 800 000 pr tilskuddsår.
Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også punkt 2 j) i veilederen for utdypende informasjon på dette punktet.
OBS! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.
Finansiering
Støtte fra Bufdir: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen.
Egenfinansiering: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket er
avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i
veilederen til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering.
Evt. egenandel fra deltakere: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel eller inngangspenger, skal inntektene fra dette
beregnes her.
Prosjektgenererte inntekter: Hvis dere forventer andre inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan
for eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.
Prosjekttilskudd fra andre: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre må
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.
Utgifter
Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her.
Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak. Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.
Transportutgifter: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss.
Innkjøp av forbruksmateriell: Innkjøp med kort levetid.
Investering i lokaler og utstyr: Innkjøp og investeringer som har lang levetid og kan brukes flere ganger.
Husleie/strøm/renhold: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeile
omfanget av tiltaket.
Andre kostnader: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll av
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.
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Budsjett
Finansiering

2019

2020

2021

Total

Støtte fra Bufdir

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Egenfinansiering

100 000

100 000

100 000

300 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under)

0

0

0

0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under)

0

0

0

0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under)

0

0

0

0

Delsum

600 000

600 000

600 000

1 800 000

Utgifter

2019

2020

2021

Total

300 000

300 000

300 000

900 000

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

0

50 000

50 000

100 000

Transportutgifter

0

0

0

0

200 000

200 000

200 000

600 000

Lønn og godtgjørelse til ansatte

Aktivitetskostnader
Innkjøp av forbruksmateriell

0

0

0

0

100 000

50 000

50 000

200 000

Husleie/strøm/renhold

0

0

0

0

Andre kostnader (spesifiser under)

0

0

0

0

Andre administrasjonskostnader

0

0

0

0

600 000

600 000

600 000

1 800 000

0

0

0

0

Investering i lokaler og utstyr

Delsum

Total

Spesifiser eventuelle
prosjektgenererte
inntekter eller
egenandel fra
deltakere

Prosjektet genererer i seg selv ingen inntekter, men Sagene IF velger å bruke egne midler inn i tiltaket.
Det vil ikke være noen egenandel fra deltakere.

Spesifiser eventuelle
prosjekttilskudd fra
andre

Vi har ikke søkt andre foreløpig.

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE
Kort oppsummering
av tiltaket

Gratis etter skoletidsordning for 8.- 10 klasse med fokus på fysisk aktivitet/ idrett med løkkepreg i
Sagene IFs nye klubbhus på Voldsløkka nord i bydel Sagene.

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
Her kan dere kan skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.
Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg
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