Bilaga 2 till proposition 1 ”Stadskampen-fonden blir Ungas Dövas Dags fond”.
(Ny information om Stadskampen-fonden)

Information om Ungas Dövas Dags fond
Ändamål:
SDUF vill uppmuntra döva barn och ungdomars, mellan 6-17 år gammal, deltagande i det
årliga evenemanget Dövas Dag som arrangeras på olika orter i hela Sverige. Ett sätt är att
stötta den lokala ungdomsklubben att ordna barn- och ungdomsaktiviteter på plats medan
de vuxna över 18 år redan har det vanliga Dövas Dag-programmet som dövföreningen
ordnar.
Många ungdomsklubbar saknar ekonomiska resurser för att bekosta aktivitetskostnaderna
och eventuella måltider och boende. Denna fond har därför syfte att ge ekonomiskt stöd till
den arrangerande ungdomsklubben för att de ska kunna anordna sådana aktiviteter och för
att uppmuntra och bidra till att fler barn och ungdomar deltar i Dövas Dag.
Det är ungdomsklubben som själv bestämmer hur upplägget ser ut. SDUF finns också både
som stöd och som samarbetspartner.
Om det saknas ungdomsklubb i den stad eller ort där Dövas Dag arrangeras, tar SDUF på sig
ansvaret att tillsammans med den ansvariga dövföreningen se till att det finns aktiviteter för
barn och ungdomar 6-17 år, med hjälp av med denna fonds pengar.

Kriterier:
Ungdomsklubben ska vara ansluten till SDUF. Ungdomsklubben ska ha inlämnat sin
verksamhetsberättelse och verksamhetsredovisning till SDUF.
Ungdomsklubben ska ha anknytning till den stad eller ort som Dövas Dag arrangeras på och
med den dövförening som står värd.

Ansökan:
Ungdomsklubbens ansökan ska innehålla en enkel budget över t ex lokal, aktiviteter,
material, boende, måltider och antalet medlemmar som beräknas anmäla sig. Ansökan ska
vara inne senast 31 oktober för nästkommande års arrangemang.

Utdelning:
SDUF har som mål att bidra med 20 000 kronor per år. Utdelningen sker januari-februari.
Behövs mindre pengar än så, överförs resten till SDUF:s andra fond Gum Anders
verksamhetsfond.

Redovisning:
Senast 31 oktober efter Dövas Dag ska en skriven sammanfattning, gärna med bilder, och en
ekonomisk redovisning skickas till SDUF via kansli@sduf.se

