Har du idén, har vi pengarna

Kommuninformation

Du som är 13–25 år och bor i kommunen har möjlighet att
söka pengar till aktiviteter och arrangemang som du och
dina kompisar vill anordna. Som inspiration kan nämnas
att vi tidigare beviljat pengar till exempelvis tårttävling,
LAN-helg, bygge av skateboardramp, rid- och dansdagar
och resor till Strike Club, Himlabadet och Boda Borg. Det
är bara din fantasi som sätter gränserna!
Du kan söka upp till 15 000 kronor. För att få bidraget ska
aktiviteten vara drogfri och öppen för alla som är 13-25 år.
Bidraget kan sökas under hela året, inte bara i samband
med lov.

Föreningar – hög tid att söka bidrag
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Du kan läsa mer på nordanstig.se/ungdomsinitiativ. Där
finns också ansökningsblankett.
Om du har frågor kan du kontakta
Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

Lokalt aktivitetsstöd 1 juli – 31 december 2016.
Ansök senast lördagen den 25 februari 2017.
Hyresbidrag för kommande hyreskostnader enligt avtal
eller tillfälliga hyreskostnader för det gångna året.
Ansök senast onsdagen den 1 mars 2017.
Drift- och underhållsbidrag för kostnader gällande egna
lokaler och anläggningar under det senaste räkenskapsåret.
Ansök senast onsdagen den 1 mars 2017.

nordanstig.se/ungdom

Alla ideella och ekonomiska föreningar

Vi söker sommarvikarier

Projekt- och Visionsbidrag för projekt och investeringar.
Ansök senast onsdagen den 15 mars 2017.

Vill du veta mer?

Undersköterskor och vårdbiträden
Vi söker undersköterskor och vårdbiträden för dag-,
kvälls- och nattjänstgöring till äldreomsorgen och
omsorgen om funktionshindrade. Som sommarvikarie kan
du arbeta på omvårdnadsboenden, gruppbostäder och
inom boendestöd, hemtjänst och dagverksamhet.
Du ska ha gått omvårdnadsprogrammet eller ha erfarenhet
av liknande arbete.

Kockar, köksbiträden och städare
Vi söker kockar, köksbiträden och städare med formell
utbildning eller erfarenhet av liknande arbete.

Bidrag sökbara under hela året
Kommunstyrelsens spontankassa upp till 25 000 kronor.
Bidrag till ledarutbildningar upp till 5 000 kronor per
deltagare.

Mer information och ansökningsblanketter
hittar du på nordanstig.se/föreningsbidrag
För frågor kontakta Monica Enros, handläggare
0652-361 57
monica.enros@nordanstig.se

Är du intresserad?

Ordnar din förening lovaktiviteter?

Fyll i ansökningsformuläret på nordanstig.se/jobb eller
skicka ett mejl till bemanningsenheten@nordanstig.se och
kom ihåg att bifoga dina betyg.

Har din förening aktiviteter som vänder sig till barn och
ungdomar under sport- och påsklovet? Hör av dig till oss
redan nu, så sammanställer vi alla
aktiviteterna och presenterar utbudet
i skolorna och på nordanstig.se

Sjuksköterskor
Vi söker sjuksköterskor till särskilda boenden, korttidsboenden och hemsjukvården för dag- och nattjänstgöring.

Är du intresserad?
Kontakta Sanna Bertils, enhetschef
0652-363 01, 070-661 82 60
susanna.bertils@nordanstig.se
Vårdförbundet Berit Broberg Larsson, 072-585 89 31

Anmäl föreningens aktivitet på
nordanstig.se/aktivitet
eller kontakta Christin Hübenette,
ungdomssamordnare
0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun
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