Riktlinjer för ansökan om Påse pengar
Påse Pengar — En del av Ung fritids allmänna uppdrag Ungdomsinitiativ
För att underlätta och stimulera ungdomar att arrangera/anordna kultur- och fritidsarrangemang för
andra unga, ges här möjligheten att med kort beslutstid erhålla ett startkapital för att just du/ni ska
kunna genomföra det du/ni vill göra för andra ungdomar i Kumla kommun.

Vem kan söka påse pengar?
Du som är mellan 12-20 år och som är folkbokförd i Kumla kommun.
(Dock krävs målsmans underskrift om sökande är under 18 år).

För vad kan man söka?
Ett arrangemang av kultur-, idrotts- eller nöjeskaraktär som ska genomföras för ungdomar (12-20 år) i
Kumla kommun.
 Arrangemanget ska vara drogfritt och genomföras i Kumla kommun.
 Det ska rikta sig till eller vara till glädje/nytta för andra ungdomar inom Ung Fritids målgrupp.

För föreningsdrivna arrangemang och skolprojekt kan man INTE söka påse pengar.

Hur mycket pengar kan man söka?
Max 5000 kronor per ansökan. Om evenemanget går med förlust täcks det ej av kommunen.
Om evenemanget går med vinst reduceras bidraget med max ansökt summa.
För sökande under 18 år krävs målsmans underskrift samt att målsman står som betalningsmottagare.

Hur går det till?
När vi fått din ansökan kontaktar vi dig för att diskutera din/er idé, budget och erfarenheter från
eventuellt tidigare arrangemang. Du får sen svar inom två veckor från det datum ansökan är rätt ifylld
och inlämnad till oss.
Steg för ett lyckat Arrangemang.
 Ansök/planera
 Marknadsföring
 Genomförande
 Utvärdering

(Se nästa sida för användbara tips för varje steg).

Påse pengar - steg för ett lyckat arrangemang
Ansök/planera
Börja med att fylla i ”Ansökan Pase pengar”.
Det ar viktigt att förmularet fylls i sa utförligt söm det gar, sa att vi kan fatta ett sa snabbt beslut
söm möjligt. Ibland kan vi be er kömplettera ansökan innan vi traffar er.
Ansökan anvands söm underlag under hela pröcessen för arrangemanget.

Marknadsförning
Det ar viktigt att marknadsföra sig möt malgruppen för arrangemanget i göd tid men samtidigt inte
för tidigt, 3 veckör innan brukar vara lagöm.
Affischer, Faceböök, Twitter, Kumlanytt öch andra tidningar ar exempel pa satt man kan na ut pa.
Om ni gör en affisch, ska alltid UNG FRITID’s lögga vara med öch placeras i underkant pa affischen.
(Den får ni utskickåd åv oss).
Tips pa hur en bra affisch kan se ut kan ni fa av öss, vi har öcksa göda möjligheter att hjalpa er med
tryck.

Genomförande
Behövs nagöt tillstand? Det ar viktigt att ni köllar öm det behövs nagöt tillstand för att genömföra
ert arrangemang.

Utvärdering
Efter genömförandet av arrangemanget vill vi att du beskriver hur det gatt öch öfta traffar vi dig/er.
Hall köll pa er tid - vi vill att ni haller köll pa hur manga timmar du öch dina vanner lagger ner
under hela arrangemangspröcessen t.ex. planering, marknadsföring, genömförande öch uppföljning. Men aven hur manga ni ar söm jöbbar med arrangemanget, samt kön öch alder.
Hall köll pa aktivitetens tid - vill att ni haller köll pa hur manga timmar aktiviteten/arrangemanget
ar, antal killar/tjejer ni natt öch aven deras ungefarliga alder (mellanstadie, högstadie etc).
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