Ämne: Utlysning om bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer med anledning av
coronaviruset

Nu finns möjlighet att söka bidrag för att ordna aktiviteter och insatser i syfte
att minska social oro, våld i nära relationer samt för att stimulera till
meningsfulla fritidsaktiviteter.
Effekterna av coronaviruset innebär att Göteborgs Stad via idrotts- och föreningsförvaltning och
social resursförvaltning ser ett behov av att kraftsamla för att minska risken för social oro och
förebygga våld i nära relationer. Föreningar och organisationer inom civilsamhället har nu möjlighet
att söka bidrag för insatser som motverkar social oro, våld i nära relationer, stimulering i form av
fritidsaktiviteter, läger och tillhandahållandet av mötesplatser för barn och unga under sommaren.
Målen med detta är:
•
•

•

att motverka social oro genom att tillhandahålla positiva sammanhang.
att motverka isolering i otrygga hem där fysiskt och psykiskt våld förekommer. Se till att de
som lever med våld i nära relationer inte förlorar sina sociala kontakter utanför hemmet och
därmed möjligheten att få hjälp och stöd.
att fler barn, unga och deras familjer får tillgång till fler mötesplatser, föreningsaktiviteter,
läger samt att fler redan goda sammanhang kan tillgängliggöras.

Är er förening/organisation intresserad av att ansöka gör ni så här:
•
•
•
•

Svara på frågorna i bifogat ansökningsformulär.
Skicka ifyllt ansökningsformulär till oss på denna e-postadress
(idrottoforening@ioff.goteborg.se).
Ansökan behöver vara oss tillhanda senast 18 maj kl 18.00.
I ämnesraden i er e-post ska ni ange: ”Utlysning om bidrag för att motverka social oro och
våld i nära relationer med anledning av coronaviruset” och ”Diarienummer 0199/20”.

Urval
Ansökningar tas emot fram till sista ansökningsdatum den 18 maj kl. 18:00. Handläggning och urval
sker löpande av idrotts- och föreningsförvaltning och social resursförvaltning i samverkan med
stadsdelsförvaltningar. Urval av de ansökningar som inkommit är baserat på geografisk placering, typ
av aktivitet, datum för aktivitet och åldersgrupper med mera. Läs noga igenom kriterier och hur vi
prioriterar bland inkomna ansökningar nedan.

Beslut
Efter det att idrotts- och föreningsförvaltning och social resursförvaltning i samverkan med
stadsdelsförvaltningar gjort ett urval kommer alla föreningar och organisationer som ansökt att få
besked om deras aktiviteter beviljas bidrag eller inte.

Kriterier som ska uppfyllas:
•
•
•
•

Aktiviteter ska följa Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället.
Aktiviteter ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer på max antal deltagare som
får samlas (i dagsläget max 50 personer).
Insatser/aktiviteter ska vara kostnadsfria.
Aktiviteter ska starta under sommaren, någon gång mellan 2020-06-01 och 2020-08-30.

Prioriteringar
Vi prioriterar aktiviteter och insatser som har någon eller några av följande kännetecken:
•
•
•
•
•
•
•

Aktiviteter är förlagda till och sker utomhus.
Aktiviteter/insatser som INTE är ordinarie sommarverksamhet.
Aktiviteter/insatser som är öppna för alla.
Kunskap om att möta psykisk ohälsa bland barn finns hos den som ansöker.
Kunskap om att fånga upp våld i nära relationer och hantera hedersproblematik finns hos
den som ansöker.
Aktiviteter med möjligheter till möten över socioekonomiska gränser.
Kompetens att arbeta förebyggande mot social oro.

SVARA PÅ FRÅGORNA I BIFOGAD ANSÖKAN OCH E-POSTA TLLBAKA TILL OSS SENAST 18 MAJ.
OBS! Det är Folkhälsomyndighetens uppmaning att aktiviteter för barn och ungdomar ska fortsätta.
Då det är osäkert hur coronaviruset kommer att utvecklas förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka
utlysningen av bidraget.
Vi rekommenderar att ni redan nu tänker till kring de direktiv Folkhälsomyndigheten har kring
evenemang, träning, och sammankomster i planeringen:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-mengor-det-sakert/

För mer information
Idrotts- och föreningsförvaltning och social resursförvaltning
Frågor, e-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se

