Integrationsfond beviljade medel per den 2015-2017
Kompetensförsörjning
Språkutveckling
Delaktighet i förenings- och kulturliv
Övrigt

Projekt

Totalt beviljat
Projektägare

4 264 500
689 285
1 794 014
241 605
6 989 404
Kortfattad projektbeskrivning
Nyanlända inom etableringen ska få möjlighet till praktik inom äldreomsorgen.
Kompetensförsörjningsbehov och långsiktig rekrytering, marknadsföra vårdyrken.
Handledare anställd för uppdraget, Vapengränd.

Vårdpraktik för nyanlända

Socialförvaltningen

Datorer, mediautrustning,
Biblioteken

Kulturenheten

Öka tillgång till datorer för nyanlända och asylsökande. Mediainköp, lättläst, litteratur
på mångspråk. Integrationsfrämjande aktiviteter. Kompetensutveckling.

Västerviks Simsällskap

Simkunnighetträning för nyanlända och asylsökande +15 år. Simkunnighet
nödvändighet för gymnasiebetyg, förutsättning för aktivt liv i kustnära kommun. 172
personer kan utbildas.

Simkunnighetsträning

Tjust IF FF

Extraordinära resursbehov i samband med ökat tryck på föreningen gällande
fotbollsspel, träning främst för målgrupp ensamkommande i Gamleby. Ledar- och
assistent resurser krävs utöver ordinarie verksamhet.

Bandy för alla

Tjust Bandy

Erbjuda alla asylsökande och nyanlända en möjlighet att prova på en unik svensk
vinteridrott. Gamleby är en ort med stort antal ur målgruppen, därmed högt tryck på
aktiviteter.

Möten genom mat

Qvinnoqulan

Team All United

Sports Event Västervik

Tolkväster

Röda Korset

Lokalhyra

Ankarsrums fritidsgård

Fotboll integrationsarbete

Hip-hop skola Mejeriet

Sensus studieförbund

Nyanlända, asylsökande och etablerade utforskar olika matkulturer och laga mat
tillsammans.
Ett nyanlänt lag i träning inför Swedish Floorball Open i augusti, 17-25 år män.
Delaktiga, uppleva idrott och träna intensivt, mediabevakning, tv produktion planerad.
Högtalarväst till asyltolkar för svenskundervisning och samhällsinformation.
Lokalhyra för engagemang från lokalbefolkningen i samband med asylboende. Kostnad
utöver ordinarie verksamhet för fritidsgården.
Musik förenar, textskapande på olika språk och hip-hop skola på Mejeriet. Nyanlända
och etablerade ungdomar. Uppstartsbidrag då man systematiskt vill lära upp en grupp
aktiva som blir självgående.
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Smaka på Världen i Byn

Företagarföreningen Gamleby
Centrum

Integrationsprojekt

VIK Hockey

Integrera i ordinarie verksamhet

Västerviks Volleybollklubb

Det Internationella odlingslandet

Kulturföreningen Ting för alla

Integrationsseminarium

Gamleby Biografförening

Kreativa Språkcaféer

ABF Östra Småland/Öland

Integration ur ett
landsbygdsperspektiv

Odensvi Intresseförening

Socialt integration

One World UF

AllaViTillsammnans

Hyresgästföreningen Markör

Aktivitetsdagar i Edsbruk
Språkcafé Gamleby
Kulturmöten föreläsning
Integration Totebo

Ett evenemang som ska stärka samhörighet, visa på kultur- och smaktradition, från de
nya länderna. En lördag i Gamleby centrum.
Ambitiöst och aktivt arbete med asylsökande och nyanlända. Extra resurser i form av
samordnare, då man arbetar aktivt uppsökande, engagemang utöver det idrottsliga.
Integrera i ordinarie verksamhet, vill öka intag för målgrupp nyanlända och
asylsökande. Både vinter och sommaraktiviteter.
Odlingsprojekt över kulturgränser, innehåller integration, lärande och dokumentation.
Intressant för spridning.
Integrationsseminarium i samband med filmfestival. Målgrupp personal, föreningsliv,
asylsökande och nyanlända, elever samlas runt film för dialog om integration.
Språkutveckling och handarbete för kvinnor och barn på tre orter i kommunen,
Gamleby, Ankarsrum och Västervik.
Värdskap landsbygd, visa på aktiviteter, boende och förenas över mat. Bjuder ut
asylsökande och nyanlända till orten. Intressant för spridning
Gymnasielever driver socialt företag med integrationsarbete mot målgruppen
asylsökande och nyanlända ungdomar.
Familjedag med aktiviteter, mötesplats för integration för bostadsområde med stor
andel målgrupp nyanlända. Beviljat som startbidrag år ett, ska ge långsiktighet i
föreningens integrationsarbete.

Västra Eds intresse och idrottsförening Aktivitetsdagar i Edsbruk. 600 bybor, varav 60 nyanlända. Startbidrag för
VEIIF
fotbollsträning.
Gamleby viktig ort för asylsökande och nyanlända och språkcafé viktig insats. Bred
Gamleby Folkpark
samverkan mellan fler föreningar.
Föreläsningsserie når 600 personer. Kompetenshöjande insats för personal inom
Kulturenheten, Västerviks kommun förvaltningar och koncernbolag som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete.
Platser erbjuds föreningsliv och ideella organisationer.
Integration på orten, daglediga och asylsökande, ger förutsättningar för social och fysisk
Totebo Idrottsförening
aktivitet. Fika och samling och samhällskunskap.
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NYkompetens

Enheten för arbete och kompetens

Språkcafé Gamleby

Hagakyrkan Gamleby

Öppna förskolor

BUN, CST

Utökat integrationsarbete

Midnimo Kulturförening Gamleby

Integrationsprojekt

Tjust Fågelklubb

Klättring i naturen

Västerviks Klätterklubb

Praktik i skola och förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

Newcomers cafe

RFSL Västervik

Clowner utan Gränser evenemang

Gamleby Folkpark

Arbetslivsinriktat integrationsprojekt riktat mot nyanlända med akademisk utbildning
och/eller tydlig praktisk yrkesbakgrund i syfte att stärka kompetensförsörjningen inom
både näringsliv och offentlig sektor i Västerviks kommun.
Språkcafe i församlingens regi i Gamleby.
Öppna förskolor mötesplats för integration i Västervik och Gamleby, för att ge ökat
nätverk åt nyanlända och asylsökande föräldrar/barn.
Mötesplats och aktiviteter för nyanlända och asylsölkande i Gamleby med ett brett
utbud av aktiviteter.
Vandringar, fågelskådning, bygga fågelholkar, upptäcka naturen tillsammans.
Visar på klättring som ny sport i kommunen. Förutom att bekanta sig med sporten som
fritidssysselsättning så ingår naturkännedom, allemansrätt .
Praktik för nyanlända med lärar- och pedagogbakgrund i skola och förskola.
Medel för att bedriva caféverksamhet för nyanlända och asylsökande samt etablerade
HBTQ personer.
Marknadsföringsbidrag kostnadsfritt evenemang för barnfamiljer, extra fokus på
asylsökande och nyanlända familjer

Västra Eds intresse och idrottsförening
Språkcafé för nyanlända i Edsbruk med stor andel utrikes födda boendes på orten.
VEIIF
Föreningsaktiviteter för unga i mindre sammanhang 15-25 år målgrupp. Genom
Föreningsliv för unga i ett mindre
Blackstad och Odensvi idrottsförening idrotten kommer språk och kultur, stor bredd på erbjudna aktiviteter där fotbollen står i
sammanhang
centrum
Språkcafé Edsbruk

Västervik Framåt AB

Samarbetsprojekt Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Program för nyanlända
företagare. 3 årigt projekt, medfinansiering fortfarande inte beslutad. Beviljat i KS med
förbehåll att medel från Sparbanksstiftelsen och Regionförbund tillkommer enl.
projektansökan.

Porträttprojekt

Västerviks Konstförening

39 nyanlända elever har skapat själporträtt och skrivit sina livsberättelser. Utställning på
Bryggaren. Perspektiv på nyanlända ungdomars egen berättelse, resa och
framtidstankar. Dialog med kommuninnevånare, möjlighet till spridning. Bevarande för
framtiden, projekt som kan leva länge. Medfinansiär Sparbanksstiftelsen

Porträttprojekt

Tjustbygdens konstförening

Program för nyanlända företagare

Spridning av porträttprojektet till Gamleby och Ankarsrum
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Röda Korset integrationsprojekt i
olika form

Röda Korset Västervik

Språkcafé Västervik

Marieborgskyrkans församling

Språkcafé Gunnebo

Pingstförsamlingen

Föreläsning språkstödjare

Enheten för Arbete och kompetens

Föreningen gör en stor och uthållig insats för både asylsöaknde och nyanlända i
Västervik. Medel beviljade för fortsatt språkcafé, samt kvinnocafé med bak och
handarbete.
En viktig träffpunkt i centrala Västervik på kvällstid vilket fyller ett behov av
språkträning och social kontakt för både nyanlända och asylsökande. Drivs helt av
ideella krafter dvs stor egeninsats.
Gunnebo som ort saknar språkcafé och föreningsaktiviteter för nyanlända.
Språkcaféetkostnadseffektivt, med liten budget och rimliga kostnader.
Två föreläsningar för språkstödjare; ideella i språkcaféer, Västerviksvärdar samt
personal inom SFI, lärare i SVA

Föreningen Hjulet

Föreningen Hjulet bedriver läxhjälp och språkverksamhet för nyanlända och
asylsökande. Föreningen arbetar aktivt för att bygga broar mellan kulturer, människor
och åldrar.Föreningen har sökt stöd för material- och lokalkostnader samt resor. Medel
för resor motsvarande 25000 kronor beviljas ej.

Västerviks Klätterklubb

Västerviks Klätterklubb har tidigare bedrivit integrationsverksamhet genom klättring i
naturen. Föreningen söker nu implementeringsstöd för att underlätta för
integrationsverksamheten att bli en del i föreningens ordinarie verksamhet. Tidigare
projekt har slutredovisats.

Aktiviteter/barn/föräldrar
/ensamkommande

Rädda Barnen Gamleby

Rädda barnen i Gamleby har under lång tid, utan att söka stöd ur integrationsfonden,
bedrivit språkcaféverksamhet för nyanlända i Gamleby. Föreningen har etablerat
kontakt med målgruppen och kommer nu bjuda in till träffar minst en gång per vecka
med olika teman för träffarna.

Simskola

Blackstad IF

Simkunnighet efterfrågas av nyanlända och tillgång i simhallen är begränsad. Projektet
ger möjlighet att sprida simkunnighet bland nyanlända i Blackstad och omgivande
samhällen.

Mötesplats språkverksamhet

Implementeringsstöd

