Integrationsrådet
Ringsted
En orientering om Integrationsrådet
i Ringsted Kommune

I Ringsted siger vi, at vi er midt i mulighederne – vi er midt i et fællesskab,
hvor vi løfter i flok, udvikler sammen og involverer hinanden. Ringsted Kommunes Integrationsråd har til formål at arbejde for at fremme etnisk ligestilling og at fungere som brobyggere mellem borgere med anden etnisk baggrund end dansk og det kommunale system.
Du kan læse mere om Integrationsrådet i denne pjece.

Integrationsrådets
opgaver

Tilskud til aktiviteter
og projekter på
integrationsområdet

Integrationsrådet holder ca. 4 møder om året
og har bl.a. til opgave at:

Ringsted Kommune ønsker at understøtte det
frivillige sociale arbejde på integrationsområdet
og har derfor afsat søgbare midler, såkaldte
§ 18-midler, til bl.a. integrationsområdet.
For at få tilskud til aktiviteter og projekter skal der
være tale om frivilligt socialt arbejde, hvor mere
end én etnisk gruppe er involveret i projektet.

l Medvirke til, at kommunens integrationsindsats
er effektiv, sammenhængende og fremmer
etnisk ligestilling
l Drøfte udfordringer og muligheder på
integrationsområdet
l Give svar på spørgsmål om og/eller informere
om integrationsindsatsen i kommunen
l Give høringssvar i forbindelse med kommunale
tiltag og forslag, der vedrører indsatsen for
udlændinge/etniske minoriteter
l Samarbejde med institutioner, organisationer
samt enkeltpersoner omkring integration af
flygtninge/indvandrere
l Involvere etniske minoriteter i relevante
beslutningsprocesser
l Understøtte at etniske minoriteter integreres
på det lokale arbejdsmarked

Det er Kultur- og Trivselsudvalget i Ringsted
Kommune, som behandler ansøgninger og tildeler
midler til projekter. For nye initiativer er der løbende
behandling af ansøgninger. Sidste ansøgningsfrist
er dog 1. december.
Kontakt eventuelt kommunens frivillighedskonsulent
i Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenteret på
mailadressen efkcenter@ringsted.dk for nærmere
oplysninger om ansøgningskrav, vejledning mv..
Eller læs mere om tilskud og puljer på
kommunens hjemmeside
www.ringsted.dk/borger/kultur-fritid/tilskud-og-puljer

Årlig integrationspris
Ringsted Byråd uddeler hvert år en integrationspris på 10.000 kr. for at vise
sin anerkendelse af projekter og anden form for arbejde, der har gjort en
forskel for at fremme integrationen i Ringsted. Integrationsrådet indstiller
op til 3 kandidater til prisen, og det er Byrådet, som efterfølgende udpeger
modtageren af prisen.
Alle borgere i Ringsted kan indstille en kandidat til integrationsprisen, som
gives til en forening, organisation, virksomhed, institution eller enkeltperson,
der har ydet en ekstraordinær indsats på integrationsområdet.

Hvem er
integrationsrådet?
Integrationsrådet er nedsat af Byrådet i Ringsted Kommune og består af 3
byrådsmedlemmer og 4-7 øvrige medlemmer primært fra lokale flygtningeog indvandrerforeninger eller andre lokale bestyrelser eller foreninger.
Integrationsrådet er valgt for en fire årig periode, der følger Byrådets
valgperiode. Medlemmerne af Integrationsrådet kan findes på
kommunens hjemmeside.

Yderligere information om
Integrationsrådet,
kontaktoplysninger og referater
af Integrationsrådets møder findes
på Ringsted Kommunes
hjemmeside: www.ringsted.dk,

www.steenolsson.dk

Yderligere
information

