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Entré Ungdom

DEMOKRATIARBETE

ÉU rådet
är en mycket spännande aktivitet för ungdomar som gillar att vara med och tycka till och
bestämma. Representanter i rådet får lära sig hur demokrati fungerar. Tillsammans med
ansvarig ungdomscoach fikar och pratar rådet om samhällsfrågor som ungdomarna själva
tycker är viktiga. Likaså träffar ÈU rådet politiker och tjänstemän i kommunen och får en
inblick i hur frågor hanteras och hur ett beslut fattas. Rådet får också vara med och
bestämma om vilka projekt och arrangemang som ska finnas i Entré Ungdom och i
kommunen. Rådet ansvarar för ”Cash för dina drömmar”.
Cash för dina drömmar
Det är öronmärkta pengar för ungdomar som vill genomföra en dröm/idé = projekt i Hofors
kommun.
Vill du genomföra ett projekt i kommunen förslagsvis: festival, turnering, föreställning,
happening eller något helt annat. Då har du möjlighet att söka cash/bidrag för projektet hos
Entré Ungdoms ÉU råd.
Förutsättningar för att få cash/bidrag:
Bidraget kan sökas enskilt eller i grupp.
Du är bosatt i kommunen, är mellan 12-20 år.
Under 18 år måste målsman godkänna.
Projektet ska komma andra ungdomar till del.
Projektet ska vara drogfritt och följa svensk lag.
Projektet ska ske i kommunen.
Förening, skola eller organisation kan inte ansöka.
Max 5 000 kronor beviljas.
Så här söker du:
Diskutera din dröm/idé först med ansvarig ungdomscoach.
Du får en ansökningsblankett, instruktioner och tips på vad du bör tänka på.
Du lämnar ansökan och en realistisk budget i EU:s café eller med mejl till ansvarig
ungdomscoach.
ÉU rådet beslutar om projektet får bidrag.
Ansvarig ungdomscoach meddelar beslutet till den som sökt bidrag.
Du som sökt måste bestämma och meddela ungdomscoach om projektet ska
genomföras.

2 (3)

Bidrag kan betalas ut på tre sätt:
1)
Bidrag kan betalas ut i förskott, via personligt bankkonto, inte med kontanter.
Kvitton, motsvarande bidragssumman och en utvärdering av genomförandet ska redovisas
till ansvarig ungdomscoach. Om detta inte görs på ett angivet datum, blir sökande
återbetalningsskyldig.
2)
Bidrag kan betalas ut i efterskott, via personligt bankkonto, inte med kontanter.
Kvitton och utvärdering av genomförandet ska redovisas till ansvarig ungdomscoach,
därefter betalas bidraget ut.
3)
Fakturor motsvarande bidragets storlek kan skickas direkt till Entré Ungdom och vi betalar
fakturorna.

Ansvarig ungdomscoach
Håkan Vikström
Mobil 070-167 08 38
E-post hakan.vikstrom@hofors.se
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BLANKETT

Entré Ungdom

Cash för dina drömmar

JAG/VI SOM SÖKER
Namn:
Personnummer:
Adress:
Mobil:

Om du är under 18år
Målsman:
Personnummer:
Adress:
Mobil:

BESKRIV DITT PROJEKT

MÅLGRUPP FÖR PROJEKTET
TIDPUNKT FÖR PROJEKTET
Start:
Genomförande:

BUDGET
Ange kostnader, ange Intäkter. Bifoga din beräkning med ansökan!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ungdomscoachs anteckningar:
Beviljar

Summa:

Utbetalningsform:
Redovisningsdatum:

Avslag

