

IMDi tilskudd til integreringsprosjekt i regi av frivillige organisasjoner 

Rapport for gjennomført tiltak 2022 (sak 23/00715)


Frist for å sende inn rapportskjema og vedlegg er 1. mars 2023 til postmottak@sandnes.kommune.no 

Om søknaden
Navn på organisasjonen: 


Navn på tiltaket:


Innvilget tilskudd: 


Eventuelt restbeløp: 



Målgruppe/deltakere 

Gi en kortfattet beskrivelse om hva som er gjort og hvordan


Hvor mange deltakere har tiltaket hatt totalt i 2022? 
Her legger du sammen antall deltakere på alle aktivitetene dere har hatt.



Hvor mange unike deltakere har tiltaket hatt i 2022?
Her skal hver person kun telles én gang, også de som ha deltatt på flere aktiviteter.


Hvem deltok på tiltaket – gi en kort beskrivelse
Beskriv fordeling av kjønn, alder, etnisk/nasjonal bakgrunn, og hvordan deltakerne ble rekruttert.


Deltok de som dere ønsket på tiltaket? Klarte dere å rekruttere fra målgruppen? Hvis nei, forklar hvorfor ikke.


Brukermedvirkning – har deltakere selv bidratt til å utvikle og gjennomføre tiltakene, og/eller blitt rekruttert som frivillige som følge av deltakelse i tiltakene? I så fall hvor mange?


Brukermedvirkning – har deltakere fått seg jobb/praksis eller annen arbeidserfaring gjennom eller etter endt prosjekt/aktivitet/tiltak? I så fall hvor mange?


Gjennomføring av tiltaket

Hvilket av tilskuddsordningens delmål passer til taket inn under?

Mål A: Bidra til felles møteplasser mellom ulike befolkningsgrupper. Bidra til økt frivillighet og 
at innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunnet. Arbeid mot 
rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Mål B: Øke kunnskapen om det norske samfunnet og øke muligheter for deltakelse i arbeid 
eller utdannelse blant innvandrere.

Mål C: Forebygge og endre holdninger og praksis som fører til negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.


Gi en utfyllende beskrivelse av innhold og gjennomføring av tiltaket. Beskriv her også når og hvor aktiviteter ble gjennomført og hvor mange som deltok på hver aktivitet. Hva har prosjektet særlig lykkes med?


Hva har vært de største utfordringene i prosjektet? 


Brukermedvirkning – har deltakere selv bidratt til å utvikle og gjennomføre tiltakene, og/eller blitt rekruttert som frivillige som følge av deltakelse i tiltakene? I så fall hvor mange?


Brukermedvirkning – har deltakere fått seg jobb/praksis eller annen arbeidserfaring gjennom eller etter endt prosjekt/aktivitet/tiltak? I så fall hvor mange?


Hvem har dere samarbeidet med? (andre frivillige organisasjoner, NAV, næringsliv, kommunen, andre offentlige aktører?):


Beskriv den frivillige innsatsen og antall frivillige som ble brukt på å planlegge og gjennomføre tiltaket. Hvilke erfaringer har dere gjort som dere kan anbefale andre?


Resultater og måloppnåelse

Beskriv måloppnåelsen
Hva var målet med tiltaket? Har dere nådd dette målet? 
Hva har dere lykkes med og hva ha vært vanskelig? 
Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra de som deltok? 
Hvilke metoder har dere brukt for å måle resultatene? 
Hvilke erfaringer har dere gjort som dere kan anbefale andre? 
Beskriv arbeidsformer/metoder som prosjektet har benyttet/utviklet og gi en faglig vurdering av disse. 



Gi en vurdering av i hvilken grad og hvordan prosjektet har lyktes i å nå delmålene for ordningen:
Mål A
Mål B
Mål C


Beskriv kort informasjonsmateriell prosjektet har benyttet og/eller har utviklet selv. 


Regnskap

Godkjent regnskap skal følge rapporten og være signert av leder og regnskapsansvarlig.

Dersom dere mottok kr 100 000 eller mer så skal regnskapet godkjennes av registrert eller statsautorisert revisor. Du kan ettersende revisjonsberetningen innen 31. mars 2023, dersom den ikke er ferdig.

Egenerklæring
Oppfylt
Vilkår
☐ Ja
☐ Nei
Anvendte midler fra kommunen er brukt og utgiftsført (bokført) i tilskuddsmottakers
regnskapssystem i samme år tilskuddet ble gitt for.

☐ Ja
☐ Nei
Anvendte midler fra kommunen er bokført på eget prosjektnummer i tilskuddsmottakers regnskapssystem.

☐ Ja
☐ Nei
Tilskuddsmidler fra kommunen er kun brukt til tiltak og aktiviteter som de ble bevilget for (jf. søknad, rundskriv og tilsagnsbrev).


Eventuelle merknader til egenerklæring: 



Vedlegg
Beskrivelse
Vedlegg (Kryss av)
Ettersendes (kryss av)







Egenerklæring
	Jeg bekrefter at jeg har oppgitt korrekt informasjon i denne rapporten og at styret i organisasjonen har godkjent rapporten.

Jeg har forstått at rapporten med vedlegg er offentlig, og kan publiseres gjennom eInnsyn (innsyn i offentlig saksbehandling). Informasjonen kan brukes til statistikkformål.
	Jeg har forstått at Sandnes kommune lagrer kontaktinformasjon for kontaktperson og innsender, til bruk i behandling av rapporten. 

	Reglene som viser at Sandnes kommune har lov til å behandle dette, finner du i:
	Personopplysningslovens §1, art. 6 nr. 1 bokstav e
	Forvaltningslovens §15a, særlig punkt b og e.


Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått punktene over.


Dato: ………………………………


________________________				________________________
leder							kasserer

