VEILEDNING OG KRITERIER TIL SØKNAD
IDRETT OG UTFORDRING
Tiltaket Idrett og utfordring er et prosjekt med utgangspunkt i bystyremelding nr. 2/1999
– ”Kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge”.
Alle bydeler i Oslo kan søke om midler fra tiltaket til prosjekter hvor ungdom er målgruppen.
Tiltaket er finansiert av Oslo kommune og koordineres av Oslo Idrettskrets (OIK).
OIK har sterk tro på at et allsidig idrettslig aktivitetstilbud til ungdom bl.a. vil virke forebyggende i
forhold til vold, kriminalitet og rusmisbruk.
Strategien i prosjektet er tverrfaglig / tverretatlig samarbeid med mål om at både bydel, politi og
idrettslag deltar, og hvor fysisk aktivitet blir brukt som metode.
Prosjektets målgruppe:
Idrett og utfordring retter seg mot spesielt vanskeligstilt ungdom i Oslo i alderen 10-19 år som står i
fare for å utvikle eller videreutvikle antisosial atferd. Definisjonen på antisosial atferd er atferd som
strider mot samfunnets normer og regler, og kan bl.a. være kriminalitet, rusmisbruk, vold og
hærverk.
Prosjektets hovedmål:
Med fysisk aktivitet skal ungdom som deltar oppleve positiv vekst og utvikling, tilrettelagt gjennom et
tverrfaglig samarbeid i bydelen.
Hvem kan søke om økonomiske midler?
Alle bydeler som har en gruppe eller som ønsker å starte en gruppe innenfor målgruppen, kan søke
tilskudd.
Kriterier: (Vennligst les disse nøye før søknad sendes.)
 Søknaden skal ha forankring i bydelsadministrasjonen. Dette innebærer oppfølgingsansvar og
en årlig rapport og regnskap med frist for innlevering 15. januar hvert år.


Rolleavklaring og ansvarsfordeling blant de ulike samarbeidspartnere fra bydelen må være
avklart. OIK skal ha oversikt over hvem som har ansvar for den daglige driften, og
prosjektansvarlig i bydelen.



Prosjektbeskrivelsen må falle klart innenfor prosjektets mål som er:” Med fysisk aktivitet skal
ungdom som deltar oppleve positiv vekst og utvikling, tilrettelagt gjennom et tverrfaglig
samarbeid i bydelen.”



Tilskuddet skal i størst mulig grad benyttes til fysisk aktivitet, herunder leie av utstyr-/anlegg
og instruktør.



Det bør vurderes å inngå forpliktende kontrakt mellom bydel/ungdom og bydel/foresatte.



Det oppfordres til å inngå samarbeid med de lokale idrettslag med mål om at ungdommen
etter deltakelse i prosjektet tar del i den organiserte idretten.



Ungdommene deltar i utgangspunktet på prosjektet i ett år. Dette kan i enkelttilfeller utvides
med ytterligere ett til to år.

Praktiske opplysninger om utfylling av søknaden:
Søknaden skal leveres via Netigate. En søknad pr. gruppe.
Link til søknaden (Netigate) finnes på www.idrettsforbundet.no/oslo under ”tilskudd” og ”Idrett og
utfordring”, og må utfylles fullstendig. Søknadsfrist er 15. januar hvert år.
Ved spørsmål, kontakt Oslo Idrettskrets v/Hege Walsig Skau på tlf. 911 32 364, eller på e-post:
hege.skau@idrettsforbundet.no

