Nomineringen sker i kategorin:
Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling
Namn
Sommarkul
Motivering till nomineringen
Isabella och Arbana har under flera år genomfört sommaraktiviteter för barn och unga i Oskarström.
Från början arrangerade de några mindre aktiviteter men med hjälp av det lokala engagemanget har
de en hel veckas aktiviteter under sommaren. Tjejerna är förebilder, deras initiativ och engagemang
bidrar till ortens utveckling.
Konkreta resultat
Satsningen har gett 27 barn och unga att ta del av sommarlovsaktiviteter i Oskarström. Tjejerna har
genomfört 7 teman under 6 dagar med totalt 22 aktiviteter. Arbana och Isabella har samarbetat med
lokala företag, lokala föreningar, barn och unga och föräldrar. De har lärt sig hur viktigt det är med
god planering, samarbeten och tänka utanför ramarna. De vill fortsätta utveckla konceptet i
Oskarström samt sprida det vidare till fler kommuner för att fler barn och unga ska ha ett roligt
sommarlov. Förhoppningen är att de i framtiden kommer kunna ta ut lön för sitt arbete i Sommarkul.
Bakgrund och målgrupp
Idén till satsningen kommer från Isabella och Arbana som har sett att det finns ett behov att barn och
unga i åldern 4-13 år får möjlighet att göra roliga saker i Oskarström under sitt sommarlov. Halmstad
kommun erbjuder sommarlovsaktiviteter på orten men flera är betalda aktiviteter och/eller för en
annan målgrupp än 4-13 år. Tjejerna Arbana och Isabella har drivit projektet i samarbete med
ungdomscoachen på Lokalt Ledd Utveckling Halland, Oskarströms Samhällsförening, HFAB och Lions
klubb. Barn och unga i åldern 4-13 år i Oskarström gynnas av satsningen genom att de kan delta i
sommarlovsaktiviteterna. Det har även gett äldre ungdomar möjlighet att delta i projektet genom att
vara ledare för en eller flera aktiviteter under sommarlovsveckan. De ungdomarna kan sedan
använda erfarenheter till framtida aktiviteter och jobb. Inga nya målgrupper än de tänkta har nåts.
Geografisk täckning
Oskarström i Halmstad kommun, Halland
Tidsperiod
Våren 2018 till våren 2019
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Landsbygdsprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Lokalt Ledd Utveckling Halland
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)
Satsningen medverkar till målen i landsbygdsprogrammet genom att samhällen (i detta fall
Oskarström) på landsbygden utvecklas och skapar möjlighet till långsiktig sysselsättning.
Kontaktperson för nominerat förslag
Arbana Kadriu arbana.kadriu@hotmail.se och Isabella Mezei isabella.mezei@gmail.com
Ditt namn och myndighet/organisation
Elinor Forsberg - Lokalt Ledd Utveckling Halland
Din e-postadress
elinor.forsberg@lluh.se

