Så här kan en ansökan se ut
Hästkraft utan gränser på XX Ridklubb
Beskriv kortfattat hur projektet skapar integration:
Vi vill välkomna nyanlända barn och ungdomar till vår verksamhet på XX Ridklubb. Vi vill utveckla en
verksamhet där vi kan erbjuda i första hand nyanlända och asylsökande tjejer undervisning i ridning
och hästvård i en lugn och säker miljö under hösten 20xx med fortsättning under 20xx.
Vårt mål är att ge en introduktion till och skapa engagemang för denna underbara sport och livsstil
och samtidigt ge de nyanlända och asylsökande tjejerna en tillhörighet hos oss i ridklubben genom
att möta redan aktiva ungdomar i föreningen. Stallet är också en fritidsgård dit man kan åka för att
bara vara, pyssla med hästarna eller fixa i stallet även de dagar medlemmarna inte har ridlektion,
men det är viktigt att lära känna någon i stallet för att kunna känna sig trygg och som en del av
gemenskapen kring hästen.
Möten ger vänskap och integration på individnivå. Vi vill skapa möten genom att matcha ihop
etablerade och nya svenskar. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv,
minskar språkbarriärer, och bryter fördomar. De nyanlända vill många gånger ha en svensk vän för
att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att
umgås med en person från en annan bakgrund och kultur. Att göra det genom ett gemensamt
intresse tror vi skapar goda förutsättningar för integration.
Vår målsättning med projektet är också att utveckla ledarrollen för de redan aktiva i
Ungdomssektionen men även för de nya medlemmarna. I stallet får tjejerna en utmärkt
ledarskapsutbildning. Stallet tillhandahåller utmaningar, man blir ofta tvungen att ta risker och sätta
upp mål. Mål som sedan ska uppnås, vilket gör tjejerna drivna. Stallet är ett ställe där de kan
utvecklas friare och där stalltjejerna får en utmärkt ledarskapsutbildning. Hästen blir en kamrat och
ett redskap. Det är stora djur som inte är helt ofarliga, tjejerna måste tidigt lära sig att ta kommandot
och kommunicera med hästen. Hela agerandet mot hästen handlar om ledarskap. Det förväntas och
krävs att man ska ta ansvar, vilket har stor betydelse för tonåringars identitet.
Många nyanlända som kommer till Sverige har levt (och kanske lever) under stor oro. Även stress
efter traumatiska upplevelser är vanligt. Att umgås och lära sig kommunicera med djur betyder något
för hela människan. Det kan bidra till en ökad självkänsla och trygghet.
Projektet kommer att bidra till integration då det ger en möjlighet för de nyanlända och asylsökande
tjejerna att möta våra medlemmar kring ett gemensamt intresse i en trygg miljö. I vår verksamhet
kan de nyanlända och asylsökande tjejerna ges möjlighet att bygga upp sin självkänsla, utveckla sitt
ledarskap, skapa ett socialt nätverk och även få en ny ingång till det svenska språket. Vi vill även bidra
till samarbete mellan kommunerna i syfte att vidga tjejernas kontaktnät.
Mål (antal deltagare, antal aktiviteter)
7–8 deltagare 1 gång i veckan under hösten 20xx med målsättningen att fortsätta verksamheten
även under 20xx.

Genomförande
Vi kommer att börja med en informationsträff för att presentera vad ridsport är och vad kompis till
kompis innebär samt hur aktiviteterna kommer att läggas upp.
De nyanlända och asylsökande tjejerna och Ungdomssektionens medlemmar kan därefter anmäla
intresse till att bli en kompis.
Första delen kommer sedan att handla om häst, stall och säkerhetskunskap som förmedlas kompis till
kompis, men även i grupp tillsammans utifrån ett gemensamt material. I den andra delen kommer de
att få möjlighet att rida och lära sig grunderna i ridning tillsammans med Ungdomssektionens
medlemmar. Allt leds av ridskolans personal.
Ungdomssektionens medlemmar kommer genom kompisrelationen få möjlighet att utveckla sin
ledarroll i arbetet med att förmedla häst, stall och säkerhetskunskap. De nya tjejerna kommer att få
möjlighet att utveckla sitt ledarskap i samvaron med hästen och i stallmiljön.
Ansvarig för projektet är xx Ridklubbs styrelse samt ridskolechefen NN. En ledare från ridskolan, NN,
ansvarar för administration, planering och genomförande av träffarna och undervisningen. XX
Ridklubbs Ungdomssektion kommer att vara delaktiga i projektet. XX Ridklubb kommer att
samarbeta med XX för att nå ut till nyanlända och asylsökande tjejer. De kommer också att vara ett
viktigt stöd i kontakten med tjejerna.
För att genomföra projektet krävs även;
- Komplettering av viss utrustning i form av bl.a. säkerhetsvästar, hjälmar och ridstövlar som sedan
finns till förfogande på ridskolan för alla deltagare. - Att det finns fungerande och säkra
transportmöjligheter till och från aktiviteterna. - Tillgång till hästar, lokaler, ridhus/ridbana Undervisningsmaterial - Utbildningsinsatser för personal, styrelse och Ungdomssektion
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Kostnad

Samverkan med
Projektet sker i samverkan med Integrationssamordningen i XX och med stöd från xx.

