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Ansökan mångfaldsbidrag
Föreningens namn
Tyresö Discgolf www.tyresodiscgolf.se

Rubrik som förklarar vilken aktivitet eller insats som ni söker bidrag för
Discgolf för nyanlända

Tidpunkt/tidsperiod för insatsen eller aktiviteten
maj 2020 och resten av året om vi får bra respons fortsätter vi nog under 2021

Plats för insatsen eller aktiviteten
Alby Discgolf och utvalda skolor (Nyboda, Njupkärr och ev fler)

Beskriv aktiviteten eller insatsen som bidraget söks för
Discgolf är en fantastisk sport och växer för varje år. Det är även en synnerligen bra sport att börja med för våra nyanlända. Det enda som
egentligen behövs är en frisbee (disc). Man kan spela ensam eller flera i sällskap och man kan hålla väldigt olika nivåer men ändå ha ett stort
utbyte av varandra. Man kan även spela när det passar en själv och man behöver inte boka några tider eller liknande. Det fungerar även
utmärkt att kasta även i Coronatider då man enkelt kan praktisera social distansering.
Vi tänker att vi ses 12 tillfällen/vecka i Alby och håller "träning" vi visar från grunden vad man bör tänka på men ser till att alla har roligt så
den mesta tiden går till att kasta!
Vi hoppas även att få besöka några skolor och visa upp vår coola sport! Om det fungerar tänker vi att vi i samråd med skolan/orna kan sätta
en korg som kan användas på raster och för elever som glömt idrottskläder t ex
Beskriv vilken målgrupp aktiviteten eller insatsen riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Nyanlända i Sverige (Tyresö). Discgolf är en av de sporter som är absolut lättast att komma igång med oavsett förutsättningar (ekonomiska,
fysiska eller språk). vi kommer att låna ut discar till dom som är med så allt dom behöver göra är att komma ner till Alby. Dom tjejer och killar
som vill fortsätta efter några gånger kommer att få behålla 12 discar så att dom kan kasta själva också när dom vill utan att behöva köpa
egna.
Vi hoppas få lite hjälp med kontaktuppgifter till Idrott utan gränser samt biträdande rektorer/idrottslärare
Beskriv hur ni planerar att uppnå mångfaldsbidragets syfte
I vår förening har vi nästan uteslutande medlemmar som bott hela sitt liv i Sverige. Vi vill möjliggöra för nyanlända att bli engagerade i
föreningsliv och få en aktiv fritid. Vi tror även att det är ett bra sätt för dom att få fler och nya vänner som kan hjälpa dom att integreras i
samhället

Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till aktiviteten eller insatsen
Skolor. Om vi får komma och visa vår fantastiska sport discgolf och eventuellt montera upp en korg vid skolan så kommer det att väcka
intresse för ungdomarna.

Övriga upplysningar

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
.
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Nedan anger ni storleken på respektive intäkt och omkostnad som behövs för att genomföra aktiviteten eller
insatsen. E-tjänsten beräknar underskottet som återstår när alla intäkter och omkostnader är angivna. Underskottet
utgör det ansökta beloppet. Har ni ingen beräknad intäkt/omkostnad ange 0.

Budgeterade intäkter (kr)
Avgifter (exempelvis biljettintäkter eller deltagaravgifter)
Noll, vi tänker att det inte ska kosta deltagarna något och i föreningen jobbar ideellt i projektet
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
Noll
Övriga intäkter
Noll

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
0
Resor/transporter
Det bjuder vi så gärna på
Lokalhyra
Eventuellt om vi hyr en liten skolidrottshall för putträning i vinter? isf ca 500 kr
Utrustning/material
30000 kr för framför allt discar och korgar
Marknadsföring
0
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
0
Specificera övriga kostnader

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
30000
Egen finansiering anges här
Ansökt belopp
30000
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