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Beskrivning av ärendet
Tyresö Fritidsgårdar verkar för att barn och unga i Tyresö ska få en
meningsfull fritid som utvecklar dem till trygga vuxna.
I detta projekt kommer fritidsgårdarna delta med både ledare och lokaler för
möjlighet till meningsfulla möten.
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Dessutom har vi möjlighet genom de pengarna som vi fått från MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) att all verksamhet är
gratis.
Samverkanspartner är föreningar i Tyresö, där Tyresö Fotbollsförening är en av
huvudaktörerna.
Tyresö Fotbollsförening är en av de drivande föreningarna och tillsammans
med det övriga lokala föreningslivet. Genom samarbeten med skolor och
fritidsgårdar bedriver de ett engagerat arbete till förmån för kommunens barn
och ungdomar med främsta syfte att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning
och skapa enkla vägar in i föreningslivet. Därigenom kan de på ett positivt sätt
bidra till en snabbare integrering när det behövs.
Tanken är att vi ska erbjuda prova på verksamheter utav olika sporter, samverka
med skolan så de som går i sommarskola sedan kan komma ut och delta i våra
aktiviteter. Målsättningen är att Tyresö Basket, Hanvikens SK, Tyresö
Amerikanska Fotboll, Tyresö Handboll, Bågskytte med flera ska vara delaktiga.
För de som sedan orkar fortsätta så kommer fritidsgården vara öppen mellan
klockan 18.00-23.00 söndagar-fredagar.
Denna verksamhet är naturligtvis redan finansierad av fritidsgården, och inte
inräknad i budgeten.
Vi kommer att använda oss av närområdet runt Kvarnhjulet. Där finns
konstgräsplan, skatepark, lekpark, mulitarena, basketplan med mera. Vid dåligt
väder kommer vi kunna använda Tyresöhallen som är en fullstor inomhushall.
Vi har genom fritidsavdelningen fått tillgång till kommunens alla
idrottsanläggningar under sommaren, i de fall de inte redan är uppbokade.
Vi kommer även försöka visa andra delar av kommunen såsom Alby
Friluftsområde, Östra Tyresö med Östersjön, samt andra närliggande
attraktioner, allt för att visa ungdomarna vad som finns i dess närhet.
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Syfte & mål
Syfte
Vi ska erbjuda Tyresöungdomar meningsfull fritidssysselsättning utan att
behöva, på traditionellt vis, vara föreningsansluten och erbjuda dem en
möjlighet att lära sig om hur det svenska föreningslivet fungerar samt jobba
med värdegrundsfrågor utifrån barnkonventionen.
Projektet möjliggör också att 15-20 stycken ungdomar i åldern 16-25 år får ett
sommarjobb.

Mål
Under sommarmånaderna vill vi tillsammans med skolan och Tyresö FF
genomföra ett sommarläger för framförallt nyanlända men även övriga
intresserade ungdomar som befinner sig hemma. Förutom att arrangera
idrottsliga aktiviteter, kommer vi att jobba med värdegrundsfrågor både ur ett
idrottsligt och ett samhällsperspektiv, t ex jämlikhet, allas lika värde och så
vidare. Sommarskola kommer kommunen erbjuda och fritidsgården kommer
erbjuda simskola.
Slutmålet med projektet är att alla deltagare ska få uppleva en händelserik
sommar med mycket aktiviteter samt skapat nya relationer med varandra.

Övrigt
Verksamheten ska vara avgiftsfri för att alla som vill ska kunna delta.
Därför söker vi bidrag för integration och projektbidrag.
Vi kommer att söka samverkan med olika aktörer såsom Svenska kyrkan, Rädda
barnen och så vidare i syfte att få ta del av deras volontärverksamhet.

Budget
Budget
Uppställning av projektets sammanställda budget.
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Intäkter
Bidrag från kultur- och fritidsnämnden, integrationsprojekt 50 tkr
Bidrag från kultur- och fritidsnämnden, projektbidrag
50 tkr
Bidrag från Riksidrottsförbundet (RF) (ej klart)
150 tkr
Sommarlovspengar MUCF
100 tkr
Kommunala sommarjobb
60 tkr
Sponsorintäkter
20 tkr
Summa intäkter

430 tkr

Kostnader
Lönekostnad projektledning/samordning
Lönekostnad unga vuxna 3 st/vecka * 3 omg
Lönekostnad sommarjobb 3 st/vecka* 3 omg
Mat
75 st. * 9 veckor (mellanmål, frukt)
Material

50 tkr
150 tkr
120 tkr
50 tkr
60 tkr

Summa kostnader

430 tkr

