Innebandy med mangfold
Norges Bandyforbund fikk kr 300.000 fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til prosjektet
«Innebandy med mangfold». Målsetningen med prosjektet er å organisere
innebandyaktivitet for barn (5 til 15 år) i norske asylmottak. Gjennom prosjektet håper
vi å nå 200 barn.
Vi har et budsjett som dekker 10 tiltak. Et tiltak inneholder 10 ganger med lekpreget
innebandyaktivitet. Aktiviteten gjennomføres på asylmottak eller i klubbens egne
lokaler. På hvert tiltak regner vi med 20 barn. Hvert barn får gratis personlig utstyr
bestående av sko, t-skjorte, shorts, kølle og ball. Utstyret får barna beholde. Et tiltak
tilsvarer kr. 30.000,-. Dette inkluderer kr 20.000 i utstyr til barna (1000 kr per barn) og
kr 10.000 til klubben (til for eksempel honorar, halleie, transport etc.).
Klubber, utviklingskonsulenter og kretser som ønsker å være med i prosjektet sender
skriftlig søknad til NBF og undertegnende så raskt som mulig.

Innhold i søknad
 Navn på klubb, adresse, kontaktperson, kontonummer
 Navn på instruktør/trener som skal gjennomføre aktiviteten
 Navn og kontaktperson på asylmottak klubben samarbeider med
 Hvor og når aktiviteten gjennomføres
 Hvor mange barn man antar å rekruttere og hvilken alder de har
 Eventuelle samarbeidspartnere (kommune og andre frivillige organisasjoner).
 Søknad sendes som e-post til undertegnede

Kriterier
 At tiltaket gjennomføres i 2016
 At klubben har gjort avtale med lokalt asylmottak
 At tiltaket retter seg til målgruppen – barn på norske asylmottak (5 til 15 år)
 At det er gratis for barna å delta
 At hvert barn får beholde utstyret
 At trenere/instruktører som gjennomfører aktiviteten har politiattest som ikke er
eldre enn tre måneder
 At aktiviteten tilpasses slik at barna opplever trygghet, mestring og trivsel
 At klubben legger til rette for å inkludere barna i klubbens øvrige tilbud
 NBF stiller krav til rapportering/evaluering av tiltaket. Rapporten skal
inneholde:
kortfattet beskrivelse av gjennomføringen
hvor mange barn som deltok
spesielle utfordringer
hvilken virkning aktiviteten har hatt på barna





hva har fungert bra og hvorfor
hva har fungert mindre bra og hvorfor
klubbens utbytte
eventuelle framtidsutsikter med tiltaket
Kr 10.000 utbetales til klubben i etterkant av gjennomføringen. Mottatt rapport
vil være grunnlag for utbetalingen.
Vi ønsker at klubben inviterer lokalavis for å få å laget en reportasje om
aktiviteten.
Vi ønsker at klubben tar bilder som kan brukes av NBF for å synligjøre
aktiviteten. Sørg for at dere har samtykke fra asylmottak, barna og foresatte
om at bildene kan brukes.

Utstyr
Salming Norge AS er en viktig samarbeidspartner i prosjektet. De har gitt oss et unikt
tilbud med personlig utstyr. Hver klubb som får tilsagn fra Norges Bandyforbund får
tilsendt en pakke med utstyr til 20 barn. Utstyret tas med på første trening og deles ut
til barna. Klubber som er med på prosjektet får i tillegg ekstra gode tilbud fra Salming.
Oversikt over flyktningmottak
Hos UDI finner dere adresseoversikt til alle ordinære asylmottakene, fylkesvis
https://www.udi.no/asylmottak/adresser-til-asylmottakene/

Muligheter for samarbeid
Vi oppfordrer klubben til å undersøke om kommunen kan gi gratis tilgang til anlegg
og eventuelt bistand fra tolketjeneste. Undersøk også om det er muligheter for å
samarbeide med andre lokale frivillige organisasjoner som Norges Røde Kors, Redd
Barna og Norsk Folkehjelp. Eksempel på samarbeid kan være transport til og fra
mottak/treningshall og informasjonsutveksling.

Spørsmål kan vendes til
Ann Katrin Eriksson / Norges Bandyforbund / Prosjektleder «idrett for alle» / mob
92844111 / epost: annkatrin.eriksson@idrettsforbundet.no

