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FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL   
postmottak@stavanger.kommune.no 

Mer informasjon på www.stavanger.kommune.no 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Frivillighet levekår – Søknad om tilskudd 
Frist 1. mai  

 
Det skal sendes ett skjema per tiltak. Dersom det søkes om driftstilskudd er det tilstrekkelig med én 
søknad. 

Ellinor Melbye 

Opplysninger om søker      Alle felt må fylles ut. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet 

Søkers navn: 
Prosjektansvarlig: 

Stavanger Røde Kors, org.nr. 975658694 

Adresse: Thiisabakken 3 

E-post: elimelb@online.no 

Kontonummer: 3201 46 70148 

Postnummer: Stavanger Poststed: 4010 

Tiltaksansvarlig: 

Mobil: 90203775 Telefon:  

Opplysninger om tiltaket 

For tidsbegrensede  
tiltak:  

 Oppstart 1.1.2020 

Avslutningsdato 
31.12.2020 

 

Sammendrag 
(maks 1000 tegn) 
 
Ytterligere 
opplysninger kan 
legges ved 

Røde Kors arbeider kontinuerlig med å motvirke ensomhet og bidra til økt 
sosial inkludering. RK ønsker å legge til rette for økt sosial kontakt og gode 
møter mellom mennesker, og arbeidet innen migrasjon og flerkultur har som 
mål å dekke humanitære behov og sikre et mer inkluderende samfunn. 
Omsorgsrådet har registrert en mangel på fora der innvandrermenn og norske 
menn møtes og der det kan legges til rette for samtaler, kulturutveksling og 
orientering om norske samfunnsforhold.  
 

  Kulturdialog, samtalegrupper med norske menn og innvandrer menn 
 
 
 
 
sosial inkludering. RK ønsker å legge til rette for økt sosial kontakt og gode 
møter mellom mennesker, og arbeidet innen migrasjon og flerkultur har som 
mål å dekke humanitære behov og sikre et mer inkluderende samfunn. 
Omsorgsrådet har registrert en mangel på fora der innvandrermenn og norske 
menn møtes og der det kan legges til rette for samtaler, kulturutveksling og 
orientering om norske samfunnsforhold.  
 

http://www.stavanger.kommune.no/
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Formålet med denne aktiviteten er å bidra til bedre  

Beskrivelse av tiltaket 

Formål/ 
målsettinger Bedre integrering i Stavanger 

Søknadsbeløp: 
94.650 

Totalt budsjett 
dette tiltaket: 
94.650 

 

 

 

For medlemsorganisasjoner:  
Antall medlemmer i Stavanger  

4.200 

Antall 
frivillige 
medarbeidere i 
Stavanger: 

900 Hvilke 
oppgaver har 
frivillige 
medarbeidere 
per dags dato: 

Vi styrer hele organisasjonen. Både Styret og alle rådene 
består kun av de frivillige. Og de frivillige gjør det meste 
innen alle aktivitetene vi har, både som aktivitetsledere 
og vanlig frivillige. 
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Plan for 
søknadsåret: 

Vi har følgende driftsplan for aktiviteten: 
 Januar     - kontakte gamle brukere og lage    

aktivitetsplan    

 Februar    - rekruttering av nye brukere 

 Mars         - videreføring av aktiviteten 

 Desember     - evaluering av prosjektet 
 

Målgruppe: Alle typer innvandrermenn; flyktninger, arbeidsinnvandrere, og menn på familiegjenforening. 

Organisering/ 
samarbeids-
relasjoner 

Det er etablert kontakt med kommunens seksjon for Ungdom og fritid. Dessuten er 
Mesopotamia en god samarbeidspartner i tillegg til Brustadbua, som har mange 
ansatte med innvandrerbakgrunn. 
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Utfyllende 
beskrivelse av 
tiltakets innhold 
og gjennomføring 
(ved behov) 

 Røde Kors ønsker å legge til rette for økt sosial kontakt og gode møter mellom mennesker, 
og arbeidet innen migrasjon og flerkultur har som mål å dekke humanitære behov og sikre et 
mer inkluderende samfunn. Omsorgsrådet har registrert en mangel på fora der 
innvandrermenn og norske menn møtes og der det kan legges til rette for samtaler, 
kulturutveksling og orientering om norske samfunnsforhold.  
Omsorgsrådet har i forberedelsene til prosjektet hatt samtaler med samfunnsengasjerte 
personer med relevant kompetanse for å få et best mulig grunnlag for gjennomføring av 
prosjektet. Flere i rådet har vært på dialogmøte arrangert av kommunen og fått gode råd og 
nye kontakter. 
Det er prøvd ut to samtalegrupper med 6-8 deltakere i hver gruppe hvor det deltok 2-3 
norske. Den ene gruppen hadde deltakere fra samme nasjon, den andre var med to eller tre 
nasjoner representert slik at vi fikk ulike erfaringer.  
Vi ser for oss 7 møter for gruppene i vår, og 7 til høsten med samtale grupper og forskjellig 
type aktiviteter.  Vi ønsker også at noen minutter på hvert møte kan brukes til å informere 
om RK sine 7 hovedprinsipper: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, 
enhet og universalitet. Det blir en svært enkel bevertning, kaffe, te og noe kjeks, og tilbudet 
er gratis. 
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Totalkostnad NOK 94.650 

Søknadssum 94.650 

Egen finansiering  0 

Andre finansieringsmidler 0 

  

Sum inntekter  94.650 

Samlet finansieringsplan 

 
Vedlegg 

 

 

Vedlegg kan føres opp her, og legges ved i samme e-post som søknaden.  
 

 
FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL 
postmottak@stavanger.kommune.no. 
  
eller med post til: 
Stavanger kommune  
Postboks 8001  
4068 Stavanger 
 

Hvis organisasjonen 
søker om tilskudd 
fra kommunen for 
andre tiltak må disse 
tiltakene listes opp 
her: 

 

IMDI midler til Norsktrening, Administrasjonstilskudd til aktivitetene, enkeltarrangement, 
Leksehelp og RKU., pluss aktivitetsstøtte til Systua. 

mailto:postmottak@stavanger.kommune.no

