Gör så här:
- Fyll i digitalt.
- Skriv ut redovisningen och skriv under.
- Skicka redovisningen till kulturförvaltningen.
- Häfta inte ihop papper.

Redovisning av projektstöd barns och ungas fria tid
Namn på arrangerande förening/organisation

Diarienr (finns på beslutet)

Adress

Postadress

E-postadress

Webbadress

Kontaktperson/projektledare

Telefon

Projektets namn
Tid för genomförande av projektet

Vilka målgrupper nådde projektet
Hur många tillfällen/träffar har ni haft i projektet
Antal deltagare per kön

Flickor

Pojkar

Annat

Antal deltagare 5-9 år
Antal deltagare 10-12 år
Antal deltagare13-18 år
Antal deltagare 19-25 år
Ev kommentarer

Utvärdering särskilda bedömningsgrunder
Beskriv hur ni har arbetat med de olika områdena.
Delaktighet för
barn och unga

Jämställdhet för
barm och unga

Trygghet för
barm och unga

Hälsa för barn
och unga

Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • E-post: kulturnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
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Utvärdering av projektet
Beskriv projektets resultat. Vad gick bra, vad gick mindre bra. Beskriv hur ni ev tog hänsyn till
tillgänglighet för alla, likabehandling, barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck,
integrationsinsatser

Ange föreningar/verksamheter ni har samverkat med

Marknadsföring

Beskriv hur ni marknadsförde projektet för målgruppen.

Fanns projektet upplagt på Kubik Uppsala, evenemangskalendern för
barn och unga, (www.kubikuppsala.se)?
Ekonomiskt resultat för projektet
Utgifter, specificera
Lokalkostnader

Ja
Nej

Belopp (kr)

Personalkostnader
Material
Övrigt

Summa utgifter

0
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Intäkter, specificera
(inkl ev övriga bidrag, ange då om beloppet är sökt eller beviljat)

Belopp (kr)

Sökt bidrag kulturnämnden
Ev övriga bidrag

Summa intäkter

0

Redovisningen skickas senast två månader efter avslutad projektperiod
Kulturförvaltningen, Uppsala kommun, 753 75 Uppsala eller via e-post till: kulturforvaltningen@uppsala.se
Underskrift firmatecknare/verksamhetschef
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret medger du att Uppsala kommun behandlar personuppgifterna om dig
enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av
de uppgifter som behandlas.

