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Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Bolivia Chasqui 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Föreningen Bolivia Chasqui verksamhetsbidrag med 126 500 kr för år 2014 från 
nämndens budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att föreningen Bolivia Chasqui erhåller ett verksamhetsbidrag om 
126 500 kr för sin öppna fritids- och kulturverksamhet riktad t i l l barn och unga i Uppsala. 

Föreningen Bolivia Chasqui har sedan flera år ett etablerat samarbete med nämnden och har 
en stadigt växande andel barn och ungdomar som deltar i den öppna verksamhet de erbjuder i 
de egna lokalerna i Flogsta. Föreningens arbete syftar t i l l att ge barn och ungdomar i åldern 7-
20 år i Uppsala tillgång ti l l öppna kultur- och ungdomsverksamheter med inriktning mot dans, 
fotboll, särskild tjej gruppsverksamhet, lägerverksamhet, kulturarrangemang, litteratur och 
konst. Utöver det erbjuds också kurser och seminarier i bland annat föreningskunskap och två 
kvällar i veckan arrangeras ungdoms- och internetcafé. 

Under år 2013 har föreningen utvecklats och blivit större och man har inom föreningen startat 
en liten grupp med barn vars föräldrar tidigare varit aktiva i verksamheten. Detta som ett sätt 
att svara upp mot barn och ungas intresse och tillmötesgå ett behov som efterfrågas. Före
ningen lockar barn och ungdomar från olika stadsdelar i Uppsala, däribland Stenhagen, Gott-
sunda, Eriksberg, Gränby, Flogsta-Ekeby och Sävja. Varje enskild aktivitet lockar i snitt mel
lan 10-40 ungdomar/vecka. Av föreningens 120 medlemmar består ca 70 av barn och ungdo
mar. Utöver den ordinarie öppna verksamheten erbjuder föreningen aktiviteter för målgruppen 
under alla lov. 
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