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SØKNADSSKJEMA:STØTI-ETIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRREBYSAMFUNN - 2014

Ordningen omfatter 23 bykommuner og 8 bydeler i Oslo

Statsbudsjettet 2014 kap. 857 post 60
— Osto kommunP

Søknadskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet.:Utfyllforrha:Sjon:finmes

i Rundskriv 0-10/2013 og i veilederen til rundskrivet.

Søknadene sendes til bykommunen/bydelen som videresender alle søknaden samlet till13Afr\tn6h--10.

januar 2014. Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen --1
bykommune/bydel.

For bykommunen/bydelen:

Navn på bykommune/bydel: Prioritet nr.:

For søker:

Søker.

Navn på søker
X-Ray Ungdomskulturhus

Navn på tiltaket ER DET PLASS FOR MEG?

Kultur/kunstprosjekt for Ungdoms med nedsatt funksjonsevne.

Organisasjonsnummer




Postadresse Postboks 2135 Griinerløkka

Postnummer 0505 Sted Oslo

Kontaktperson for

tiltaket

Farooq A. Farooqi Direktetelefon 90573366

Epost farooq.farooqi@bga.oslo.kommu

ne.no

Kontonummer




Nytt tiltak x Videreføring fra 2013




Støtte fra Bufdir i 2013

Sum:




Prosjektperiode

(maksimalt 3 år)

Start Vår 2014 Slutt Høst 2016

Søknadsbeløp 2014 kr. 800.000 2015 kr. 800.000 2016 kr. 800.000

Hva søkes det om tilskudd til.




Tilskudd til tiltak som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser
x





Tilskudd til samarbeidstiltak mellom kommunale etater og frivillige organisasjoner

Tilskudd til investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser




Y

Formål. Det er en forutsetning at formålsbeskrivelsen i rundskrivet, jf. formål a-e, ligger til grunn for

tiltaket. Hvilke(t) formål ønskes nådd? Sett kryss i aktuell(e) bokser.

A x B x C




D




E x




Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskriv målsettingen til tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelsen i

rundskrivet, jf. formål a-e i rundskrivet. Hvilke resultater ønskes konkret oppnådd? Se veilederen for



utfyllende informasjon.

Bydel Griinerløkka opplever sterk befolkningsvekst, og befolkningsøkningen er særlig sterk i barne- og

ungdomsgruppen. I tråd med dette opplever også bydelen en økning i antall barn og ungdom med nedsatt

funksjonsevne. I bydelens strategiske plan fremheves tilpasset hjelp og tilgang til fritidstilbud for barn med spesielle

behov som en av hovedutfordringene på oppvekstfeltet. Barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne er i dag i svært

liten grad brukere av bydelens kultur- og fritidsarenaer, og eksisterende møteplasser er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for

at denne gruppen skal kunne delta på lik linje med andre barn. Bydelens Bestillerenhet har uttrykt behov for flere

fritidstilbud for denne målgruppen i bydelen. På bakgrunn av dette ønsker X-Ray ungdomskulturhus å etablere en

arena for kultur- og kunstaktiviteter for barn med behov for individuell tilrettelegging. Møteplassen skal etableres på

X-Ray ungdomskulturhus og være en integrert del av en åpen møteplass rettet mot hele barne- og

ungdomsbefolkningen.

Målsettingen er å skape en møteplass for barn og unge i alderen 13 til 20 år med funksjonsnedsettelser der de kan

utvikle ferdigheter, mestringsfølelse og sosiale relasjoner gjennom deltakelse i kunstaktiviteter som dans, drama,

tekst-utvikling. Gjennom deltakelse på en åpen møteplass skal ungdommene oppleve at de også er en naturlig del av

bydelens ungdomskultur, selv om de har behov for tilrettelegging. Forskning viser at kunstutøvelse for mennesker med

behov for individuell tilrettelegging har betydning for identitetsforståelse, tilhørighet og selvfølelse, samt for

offentlighetens aksept (Bjørnå, Guneriussen og Sommerbakk , 2008). Positive effekter av å utøve kunst har blitt påvist

via Anne Bamfords undersøkelser i over 40 land. Ifølge Bamford har kunstfaglig utdanning positiv innflytelse på

utvikling av sosial og kulturell forståelse, og den øker ens evne til samarbeid, respekt, ansvarlighet, toleranse og

verdsetting (Wowfaktoren, 2008).

Konkrete målsettinger for prosjektet er at det skal bidra til at deltakerne:

Utvikler relasjoner til jevnaldrende ungdommer og bygger nettverk i lokalmiljøet gjennom felles interesseområder

og aktiviteter. Ungdommene skal oppleve reell mestring og utvikling gjennom deltakelse basert på egne

forutsetninger i et miljø som tilbyr trygghet og inkludering.

Får verdifull kompetanse i forhold til å formidle et uttrykk og presentere noe for et publikum, og gjennom dette

opplever mestring og større muligheter til å uttrykke seg kunstnerisk og på andre måter

Lærer å overkomme utfordringer gjennom individuelle og kollektive prosesser som utøvelse av kunstaktiviteter

krever, og lærer å arbeide mot en målsetting i samspill med andre

Får større mulighet til fysisk utfoldelse og trening, mulighet til å oppleve kroppsbeherskelse, bedre koordinasjon

og styrket selvfølelse ved fysisk mestring

Oppnår sterkere identitet og bevisstgjøring rundt egne ressurser, potensiale og muligheter for utvikling. Gjennom

dette skal deltakerne bygge tillit til egne evner og ferdigheter

Konkrete resultatmål for prosjektet vil være:

Mellom 20 og 30 unge med ulike funksjonsnedsettelser skal delta på møteplassen i løpet av prosjektperioden

Deltakerne skal integreres i husets øvrige aktiviteter/miljø gjennom deltakelse i X-Rays hus-styre og gjennom

samarbeid med øvrige brukere av huset på enkeltprosjekter

Deltakerne skal presentere en forestilling for publikum to ganger i året i prosjektperioden

Deltakerne skal presentere en større forestilling/oppsetting siste år i prosjektperioden

Det skal etableres internasjonale nettverk med institusjoner som driver med lignende prosjekt for eks. Sør-

England, Tyskland og Sverige. Nettverket skal utveksle metoder og ideer som kan være til nytte ved arbeid



med målgruppen. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om gode metoder for kunstfaglig arbeid med

målgruppen

•Det skal etableres en styringsgruppe for prosjektet som består av familie, fagmiljø og prosjektledelse

Beskrivelse av tiltaket: (som for eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå

målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiske fremgangsmåten m.m.)

Møteplassen vil tilby kunstaktivitet for ungdom med behov for individuell tilrettelegging, hvor profesjonelle utøvere

fra forskjellige kunstsjanger som drama, hip/break dans og basis dans og teaterferdigheter, arbeider metodisk innenfor

kunstsjangerne. Disse skal fungere både som faginstruktører og mentorer for målgruppen. Deltakere i prosjektet vil gis

grundig opplæring i bevegelsesrammer, kroppskoordinering, utfoldelse og uttrykk ved å ta i bruk danse/teater

metoder innenfor teater og improvisasjon, breakdance, hiphop, Afro-contemporary, og moderne dans, sang, stemme

bruk og basis musikkundervisning. Arbeide med kunst krever at man arbeider innenfor rammebetingelser som krever

konsentrasjon, utvikling av teknikker og metoder, samt evne til å lytte til egne tanker og følelser og omsette disse til en

formidlende form. Ved å mestre momenter i prosessene kan en bygge kunnskaper om kunstformen, og om ens egen

evne til å løse de oppgavene som prosjektet krever. Delprosjekter skal framføres for et publikum to ganger i året, en

større produksjon planlegges i 2016. Ved å bruke bydelens eksisterende lokaler som kulturhuset X-ray og andre lokale

ungdomstilbud, samt Nordic Black Xpress, vil målgruppen bli del av et større ungdomsmiljø, og med tiden kan nettverk

og kunnskapsutveksling utvikles som kan være av betydning for målgruppens opplevelse av inkludering i Oslos

kulturliv.

Målgruppens individuelle forutsetninger vil være grunnlag for hvordan metoder og innhold tilrettelegges. En

forutsetning for å gjennomføre prosjektet er at målgruppen tilbys kontinuerlig undervisning og utvikling over en lengre

periode. En kunstnerisk prosess forutsetter samhandling med andre. Ved å trene på samhandling vil en kunne bygge

tillit til sin egen evne å formidle seg, samt til å forstå sin omgivelse. Prosjektet vil knytte til seg både kunstfaglig

kompetanse og fagkompetanse i forhold til tilrettelegging for barn og unge med funksjonsnedsettelser. For å skape et

kvalitativt godt tilbud for denne målgruppen er det avgjørende at en har tilstrekkelig ressurser til å innhente denne

kompetansen, og at en sikrer sterk voksentetthet og høyt pedagogisk nivå på aktivitetene. Prosjektet vil derfor

prioritere å bruke store deler av de økonomiske ressursene på faglig kompetanse.

Det skal etableres en styringsgruppe bestående av familie, fagpersoner og prosjektledelse, styringsgruppen skal bidra

med løpende evaluering og utvikling av prosjektet.

Rekruttering til prosjektet skjer via videregående- og ungdomsskoler, og skoler for elever med behov for individuell

tilrettelegging, samt gjennom bydelens Fagsenter for barn og unge og Bestillerenheten som begge arbeider med

familier med unge i målgruppen for prosjektet. Styringsgruppen vil også bidra til rekruttering.

Beskriv på hvilken måte barn og ungdom får delta og ha innflytelse på tiltaket.

Prosjektet vil utnevne en representant til X-Rays hus-styre. X-Ray er en brukerstyrt møteplass, prosjektets deltakere vil

ha innflytelse på utformingen av husets aktiviteter på lik linje med alle andre ungdomsgrupper som benytter denne

arenaen. Videre vil prosjektets styringsgruppe ha en deltaker som representerer familiene til ungdommene i

prosjektet.

Offentlige utredninger og stortingsmeldinger, samt forskning, viser at denne målgruppen ofte ikke har adgang til

kunstarenaer på lik linje med jevnaldrende. Det å tilby en kunstarena til ungdom med behov for individuell

tilrettelegging vil være med på å gi disse ungdommene kunnskap om hvordan de kan formidle seg til et publikum, og

dermed utøve innflytelse på lokalmiljø og samfunn. Publikums respons skal være en arena for meningsutvikling om

innhold og framførelse som bidrar til kommunikasjon om forhold ved kunstprosjektet. Avhengig av hvordan

kunstprosjektets formål og innhold utvikles i samarbeid med deltakerne, kan møtet med publikum synliggjøre

dimensjoner av både individuelle og samfunnsmessig karakter, som gjør det mulig å bruke kunstprosjektet som

utgangspunkt i videre diskusjoner, eller videre utvikling av kunstprosjektet.

Fremmer tiltaket integrering? Hvis ja, beskriv hvordan.



En av tiltakets hovedmålsettinger er å fremme integrering av unge med funksjonsnedsettelser gjennom å skape en

tilrettelagt arena på en eksisterende møteplass for ungdom i bydelen. Gjennom å gi ungdom med spesielle behov

eierskap til en åpen fritidsarena og muligheten til å delta på linje med andre ungdommer vil målgruppen bli del av et

større nettverk i lokalmiljøet, skape relasjoner og oppleve å være en del av en større ungdomsgruppe. Deltakelse på en

åpen møteplass i bydelen kan også bidra til å bevisstgjøre andre ungdommer på ressurser og utfordringer blant

ungdom med funksjonsnedsettelser, og kan motvirke usynliggjøring og fordommer knyttet til målgruppen.

Har dere søkt/mottatt andre statlige midler til dette tiltaket?

Nei

Målgruppe. Forsøk å anslå hvor mange som omfattes av tiltaket innenfor målgruppen til

tilskuddsordningen (barn og unge med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø).

Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Ungdom med nedsatt funksjonsevne fra Bydel Griinerløkka og




byomfattende for ungdommer med lignende behov.

Antall i målgruppen Gutter:10-15 Jenter:10-15 Totalt:20-30

Alder barn og ungdom i målgruppen (kryss 10-12 13-15 16-18 19-20

av)




X X X

Andre/øvrige deltakere (utenfor Gutter: Jenter: Totalt:

målgruppen) *ungdom *ungdom utenfor 800




utenfor målgruppa som




målgruppa benytter X-Ray: 400




som benytter





X-Ray: 400




Samarbeidspartnere. Tiltaket skal bygge på flerfaglig eller tverrfaglig samarbeid Samarbeid mellom
bykommune/bydel og frivillig sektor vektlegges.

Oppgi alle samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge og beskriv kort samarbeidet.
X-Ray vil samarbeide tett med en rekke tjenester og kulturaktører rundt rekruttering og gjennomføring av prosjektet.

Prosjektet vil samarbeide med fagpersoner innenfor fagfeltet/forhold som berører ungdommens behov for individuell

tilrettelegging, hvor bydelens Fagsenter for barn og unge og Bestillerenheten i bydelen er de viktigste aktørene.

Samarbeid rundt rekruttering vil rette seg mot med videregående skoler som tilbyr undervisning til målgruppen:

herunder Holtet og Hartvig Nissen, ungdomskoler i bydel Griinerløkkas nærområde som har ungdommer med spesielle

behov, samt spesialskoler.

Prosjektet vil videre samarbeide med kunstprosjekt som Nordic Black Xpress (et 2årig scenekunst prosjekt støttet av

Norsk Kultur Råd), ulike dansegrupper og kunstaktører tilknyttet X-Ray og øvrige kulturarenaer for ungdom i bydelen,

dette for å sikre høy kunstfaglig kompetanse ved gjennomføring av prosjektet.

Det vil også etableres et faglig nettverk med profesjonelle kunstprosjekter i England, Berlin og Sverige som i dag sitter

med større faglige erfaringer rundt lignende arbeid.

Er tilsvarende tiltak evaluert tidligere? Foreligger det en plan for evaluering av tiltaket?

Styringsgruppen vil evaluere prosjektet fortløpende. I tillegg vil prosjektet knytte til seg en profesjonell evaluering som

skal gjennomføres i 2016. Deretter ønsker prosjektet å henvende seg videre til Norsk Kultur Råd og Kultur

departementet.

Prosjektets mål er å bidra til å utvikle, inspirere, engasjere, motivere samt skape/øke selvtillit og fremme

mestringsfølelse hos ungdommer som ikke er veldig synlige i vårt samfunn.

Budsjett

Type kostnader Beløp første år Beløp andre år Beløp tredje år

Lønn og godtgjørelse 800.000 800.000 800.000



Andre administrasjonskostander 100.000 50.000 100.000

Aktivitetskostnader 10.000 10.000 10.000

Innkjøp av utstyr




50.000(musikkutstyr)




Reisekostnader 100.000 100.000




Husleie/strøm/renhold 200.000 200.000 200.000

Investering




Andre utgifter (spesifiser)




100.000 til avslutning

forestilling

Sum kostnader 1.210.000 1.110.000 1.310.000

Type finansiering Beløp første år Beløp andre år Beløp tredje år

Søknadsbeløp 800.000 800.000 800.000

Egenandel (finansiering) 400.000 400.000 400.000

Andre tilskudd (spesifiser) 200.000(søke

forskjellige fond)

200.000(skal søke) 200.000(skal søke)

Andre inntekter (spesifiser) 200.000(søke andre

tiltak midler)

200.000 (søke andre

tiltak midler)

200.000(søke andre

tiltak midler)

Sum inntekter 1.210.000 1.110.000 1.310.000

Egeninnsats (som frivillig innsats,

dugnad m.m). Beskriv kort og anslå

verdi.





Hvordan skal tiltaket videreføres etter prosjektperioden (plan for videreføring)?

Etter evalueringen er målsettingen at prosjektet skal videreføres ved å bli en integrert del av X-Rays tilbud. Tilbudet

forutsettes finansiert gjennom ordinære budsjetter. Det er videre en målsetting at prosjektet skal videreutvikles

gjennom å søke kunstprosjekt-midler fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Et langsiktig mål er å etablere et

permanent scenekunst prosjekt med profesjonell scenekunst utvikling, rettet til ungdom med nedsatt funksjonsevne i

Norge, slik lignende prosjekt eksisterer i dag i Sverige og Tyskland, og med en profesjonell arbeidsinstitusjon i Sør-

England.

Etablering av dette prosjektet er svært viktig for ungdom med nedsatt funksjonsevne i Bydel Grlinerløkka og omegn,

fordi et kunstprosjekt har potensial til å kunne bidra til økt trygghet, økt kompetanse, samt økt mestringsfølelse og

opplevelse av inkludering i vårt samfunn. Ved å gi kunstkompetanse for å skape rom i samfunnet kan de oppleve

tilhørighet i det kulturelt mangfoldige Norge, og bygge opp både sosial kapital og skape en viktig kunstarena.

Underskrift

Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av statstilskudd, og har satt oss inn i

rundskriv Q-10/2013 og veileder for tilskuddsordningen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte,

og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for
tilskuddsvedtaket.

Farooq A. Farooqi

Oslo, 08.11.13

Sted/datoSøker


