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Ansökan om projektbidrag

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Smart International

Organisationsnummer
8025102768

Webbadress
www.smartinternational.se

Adress
Ringvägen 22

Postnummer
135 50

Ort
TYRESÖ

Dina uppgifter/kontaktperson

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om projektbidrag åt föreningens vägnar
✔ Jag har granskat och samtycker till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL
Beskrivning av projektet
Projektnamn
Välgörenhetsgala med artistuppbåd
Planering, syfte och målgrupp för projektet
Ansökningstext bifogas liksom planering av välgörenhetsgalan inklusive syfte.

Tidsperiod för projektet
180422180422
Plats för projektet
Tyresö gymnasiums aula
Eventuella medarrangörer
Tyresö kultur&fritid/utvecklingsförvaltningen samt Lions, Odd Fellows, Rotary, HSK, TFF och många fler föreningar
Här kan du bifoga dokument
Ansökan Utvecklingsförvaltningen.docx
Planering av Artistgalan 224.docx

Tyresö kommun
Utvecklingsfövaltningen
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se

Ansökan om projektbidrag

Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
50000
Annat bidrag
10000
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
0
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
12545 Tyresö gymnasiums aula 13 timmar
Hyra utrustning/material
25000 inkl moms, externt ljud och ljus med personal
Marknadsföring
betalar vi själva
Transporter
3000
Övriga kostnader
betalar vi själva

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
60000
Summa kostnader
40545
Egen finansiering anges här
All arbetstid, artisternas skänkta gager mm
Ansökt belopp
19455

Tyresö kommun
Utvecklingsfövaltningen
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Tidigt drogförebyggande metod från Tyresö sprids nu till Afrika och Asien
I somras bildades ideella föreningen Smart International i Tyresö under ordförandeskap av f d fritidschef
Hans Strandell, som även bidrog till starten av Tyresö Team Smart 1994. Målgruppen för den nya
föreningen är barn och ungdomar från hela (tredje) världen på sikt. I styrelsen ingår två tyresöbor, artisten
Erik Linder och Stimmet-läraren Ajda Asgari. Jag, Slim Lidén, är förbundssekreterare (på minimal deltid).
Suget efter den, i tre länder, evidensbaserade Kontraktsmetoden är väldigt starkt. Vi får hålla igen och be
folk från olika länder att vänta. Redan har Tyresös kontrakt spridits till tusentals unga i Kenya.
Under 2018 kommer smartklubbar att starta i Indonesien, Sri Lanka, Bangladesh, bland gatubarn i Nairobis
och Kampalas (Uganda) slumområden, i Pakistan med flera länder. Vi har intresserade medlemmar från 22
länder. Vår förening hjälper dem med gratis metod, min coachning, manual på engelska, mejlgrupper,
sociala medier - och exemplet Tyresö.
Men vi behöver även stötta dem med (pengar till) trycksaker som kontrakt, medlemskort, föräldrabrev,
presentationer, roll-ups, laminat, laminator och bidrag till medlemsaktiviteter. Inga pengar går till arvoden
och varenda bidragskrona ska vara verifierad med riktiga kvitton. I Afrika har de inga resurser alls
egentligen. De önskar även en utbildningskonferens på plats, så vi har planerat en sådan till i juni
tillsammans med vår vänförening UYDEL i Uganda.
Vi får barn och ungdomar att avstå från tobak, alkohol, sniffningsmedel, narkotika, stölder mm, men vårt
arbete är även inriktat på barns rätt (Barnrättskonventionen), mänskliga rättigheter och flickors dito samt
indirekt HIV.
För att kunna tillgodose så många önskemål som möjligt och kunna stötta och sprida tyresömetoden
behövs mycket pengar. Därför har Smart Internationals styrelse beslutat att arrangera en stödgala med
stjärnartister.
Valet av plats för galan föll självklart på Tyresö utifrån historiken samt att vi tre drivande, alla med
musikalisk bakgrund, är tyresöbor. Vi har ju även samverkat med kultur och fritid under 16 år, vi har stöttats
av ca femtio butiker/företag och vi har samverkat med ett tjugotal föreningar i kommunen och jag har
pedagogiskt föreläst för många tusen föräldrar och ännu fler elever genom åren.
Vårt förslag är enkelt:

 Smart International får låna Tyresö gymnasiums aula 22 april, vi får ljud och ljus och skötare till det
(Peter Degerfeldt).
 Vi ser till att Kultur och Fritid/Utvecklingsförvaltningen i Tyresö får maximal uppmärksamhet och
"cred" på scenen och inte minst i massmedia såsom främsta samverkanspartner/huvudsponsor.

Se vår bilagda planering av Artiststödgalan, tack!

Med vänliga hälsningar
Slim Lidén
Årets förebyggare 2013 (i Sverige)
slim@smartinternational.se
070 89 89 489

