Ansökan KNUFF-peng
Knuff-peng kan du söka om du är mellan 12-18 år och bor eller går i skolan i Kungälv. Meningen med
Knuff-peng är att du tillsammans med andra ska kunna göra projekt eller arrangemang på din fritid,
utanför skoltid. Passa på att förverkliga idéer, testa någonting helt nytt och gör massa skoj ☺

Så här görs en KNUFF-ansökan:
1.IDÉ
Du/ni behöver ha en idé. (vad vill ni genomföra?)
2. PLANERING
Vem gör vad? (vem ringer, mailar, googlar, bokar mm)
När ska det genomföras? (datum, tid)
Vad kostar det att genomföra? (inköp, resor, marknadsföring, arvode, lokalhyra med mera)
Du kan söka max 25 000 kr.
3. SÖK KNUFF-PENG!
Förklara din idé noggrant genom att skriva ner det du kom fram till under punkt 1 och 2.
Lämna ansökan till en ungdomsarbetare på Trygga Ungdomsmiljöer eller maila den till
thomas.hermansson2@kungalv.se
4. INVÄNTA BESKED
Det tar cirka 2 veckor att få besked på om din ansökan har blivit godkänd eller inte. Var beredd på att
du kan behöva förklara och motivera din ansökan. Enhetschefen på Trygga Ungdomsmiljöer fattar
beslut.
5. MARKNADSFÖRING
Om din Knuff-ansökan blir godkänd behöver du marknadsföra den om fler ska delta. Detta kan du
göra med exempelvis affisch eller facebookevent.
5. GENOMFÖRANDE
Nu är det dags att genomföra din idé! Hoppas allt går bra och det blir kul ☺
6. UTVÄRDERING
Vad gick bra och vad gick inte bra? Utvärdera gärna med en gruppenkät som du får av en
ungdomsarbetare.

ANSÖKAN
Här beskriver du/ni er idé! Hur vill ni genomföra den? Varför? Hur många kan delta? När har ni tänkt
att genomföra den? Skriv på ett annat papper om det inte får plats här.

Vad kostar det att genomföra er idé? Ni kan söka maximalt 25 000 kr.

Har du haft kontakt med någon ungdomsarbetare? I så fall vem?

Namn och kontaktuppgifter på er som ansöker (mailadress):

