
Beslutningsreferat fra Pulje til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet, 2. ansøgningsrunde 2018
Sag nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Indstilling Konsulent begrundelse
6897 INDVANDRERRADIOEN I ÅRHUS Fra Damascus til Aarhus 75.000,00 75.000,00 Der lægges ved tiddeling af midler vægt på, at projektet tidligere har været afviklet og med god succes. 

Det er således positivt at se en ny ansøgning der bygger videre på de fine resultater der blev opnået 
sidst.
Det tidligere programindhold var fint og bredt, hvilket det forventes at blive igen.
Der er budgetteret med egenfinansiering, hvilket hilses velkomment. 

I opfordres til at få produceret et materiale, der kan være synligt ved Åbent rådgivning. De andre tanker 
omkring formidling er interessante, da det får projektet til at leve længere.

I opfordres til at omtale Frivillighovedstadsåret og særligt herunder Folkets møde og Kulturbazar. Der er 
flere interessante indsatser og initiativer, det vil være oplagt for jer at behandle i jeres programmer. 
Eksempelvis Ungdomskulturhusets indsats i forhold til at få unge flygtningepiger til at involvere sig i 
fællesskaber med jævnaldrende. Kontakt gerne undertegnede sagsbehandler vedr. dette.

7094 AARHUS KOMMUNE Kærlighed 10,00 0,00 Afslag

7122 AARHUS KOMMUNE kulturakademiet for unge 
piger

75.000,00 75.000,00 Integrationsnetværket er glade for at kunne imødekomme ansøgningen, da der er et stort ønske om at 
komme i kontakt med målgruppen, som er svær at nå ud til. Det er meget positivt, at der er etableret et 
samarbejde med DFUNK omkring projektet, da de har et solidt kendskab til målgruppen.

Vi vil anbefale jer at være opmærksomme på retorikken I bruger for at nå målgruppen. Skriv og sig 
gerne at der er tale om  hyggelig fællesskab omkring fx håndarbejde og madlavning, samt at det er et 
fællesskab med andre unge piger. Det skal gerne være således, at forældrene er trygge ved at sende 
pigerne af sted.

Vi kan anbefale jer at tage kontakt til Ane fra Sport & Fritid, som arbejder med Kulturintroforløb for 
flygtninge i bl.a. modtageklasser. Ane vil givetvis have en viden om, hvilke interesser de ældste piger 
har.

Vi vil derudover anbefale jer at tage kontakt til Indvandrerradioen, som har fået støtte til at lave en 
række programmer, hvor de bl.a. fortæller om, hvilke muligheder der er for at blive en del af et 
fællesskab i Aarhus. Derudover vil vi anbefale jer at deltage i Kulturbazar, som henvender sig til 
flygtninge. Kontakt Lone Jensen fra Kulturforvaltningen vedr. kontaktinfo til Indvandrerradioen samt 
Kulturbazar.

I alt søgt og bevilget 150.010,00 150.000,00


