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Bidragsansökan
Föreningen
NYSIR
Föreningen WSIR är en ideell förening som bedriver förebyggande verksamhet mot
Rasism och främlingsfientlighet,
missbruk, mobbning, utanförskap och kriminalitet.
Syftet med NP/SIRär också till för människor med olika problem eller funktionshinder
t.ex. neuropsykiatiska, dyslexi och ADHD. NP(SIRarbetar genom att väcka debatter,
föreläsa, ha motivationssamtal och sprida informafion. Föreningen NPifSIRarbetar
aktivt med stödverksamhet för anhöriga. För dessa människor har föreningen en
väldigt stor betydelse.
Föreningen har stödmedlemmar

i form av olika affärsverksamheter

i Hylte kommun.

Föreningen samarbetar med olika samhällsnyttiga organisafioner som t.ex.
10-Facket, Frivården, Kriminalvården, Dyslexiförbundet FMLS, Attention, X-Cons och
Projektet SKRUV (ett projekt stöttat av Allmänna Arvsfonden och Sveriges
Kvinnojourer).
NVSIRär också medlemsorganisation fill ABF Sydhalland.
I dag är föreningen NVSIRden enda verksamhet i Hylte kommun som arbetat med
dessa frågor. Föreningar liknande IOSIR finns i många kommuner runt om i Sverige
och andra länder och det är vanligt att dessa får kommunaltstöd. Att stödja denna
typ av förening är en viktig biståndsdel i att minska kostnader för
instufionsplaceringar.
Vi har lyckats expandera vår verksamhet till det bättre och även de personer som
kommer till NASIRför samtal, stöd m.m. känner sig tryggare och mer säkra på vilka
som kan befinna sig i lokalen. Detta behövs ofta då vissa av de personer som besöker
och deltar i föreningens verksamhet vill kunna vara anonyma.
I dags läget har föreningen ca 30 personer som de hjälper aktivt med olika
hjälpinsatser i samhället som t.ex. myndighetsbesök, telefonsamtal, stödsamtal och
motivation.
Föreningen har fått ett bra samarbete med olika myndigheter som t.ex.
Polismyndigheten, migrationsverket och stiftelsen EXPO samt samarbete med
föreningen X-Cons i flera delar av landet.
Hylte kommun beslutade vid ett sammanträde 2009-05-05 att man under 2009

skulle betala och bevilja lokalkostnader samt elkostnader. Detta har även beslutats
under 2013 - 2015.
Föreningen ska i detta avtal visa upp fullständiga ekonomiska redovisningar och i
samband med årsmöte skicka in en fullständig årsberättelse.
Därför ansöker nu föreningenNSISIR om fortsatt ekonomiskt stöd genom Hylte
kommun för lokalkostnader och kostnader för el även under året 2016 så vi kan
fortsätta att förebygga missbruk, kriminalitet, våld, utanförskap och
främlingsfientlighet.
Vi ser utvecklingen i föreningen som något väldigt positivt då en förening som
behövs i Hyltekommun och att detta är ett bra tecken på utveckling inom föreningen
där vi hoppas på att i framfiden kunna erbjuda fler personer praktik eller
sysselsättning vilket kan hjälpa samhällsinvånarna i sin egen utveckling i hjälp till
självhjä4p.
Hjälpen till bl.a. flyktingar och asylsökande har ökat enormt sista året.
Kläder och husgeråd insamling och utdelning sker dagligen där med har kontakten
med människor i samhället ökat mycket.
Således har vi ofta diskussioner angående främtingsflentlighet och rasism då det ofta
blir kulturkrockar.
Hyra av lokal är ca 6000 kronor per månad. Ärshyran är således 72 000 kronor per år
samt driftkostnader för el.
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