Fokus mål 12 och 13
PÅ GÅNG MED PROJEKT OM DE GLOBALA MÅLEN?
SÖK HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNES STIPENDIER!
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
ekonomisk, social och miljö. Agenda 2030 syftar till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser, utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. I år delar föreningen i samverkan med Länsstyrelsen
Skåne, SYSAV, Region Skåne och Sparbanken Syd ut fem stipendier på 5.000 kr.
Vem kan söka?
Alla kan söka, men målgruppen för projektet ska vara barn,
elever eller studenter i förskola, grundskola, gymnasium,
universitet eller folkhögskolor i Skåne.
Vad händer om du får ett stipendium?
Motprestationen är att du/ni presenterar er projektidé eller
genomfört projekt vid Hållbar Utveckling Skånes årsstämma.
Stämman hålls den 25 april 2019. Vi vill också gärna ha material (kort text+bild) till ett inlägg på Hållbar Utveckling Skånes
facebooksida under projekttiden.
Anvisningar
Alla ansökningar är välkomna, men projekt med fokus på mål
12 och 13 kommer prioriteras. Stipendierna kan bara sökas
för avgränsade projekt, inte för löpande verksamhet.
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Ansökan ska innehålla
På nästa sida ser du vad som ska finnas med i ansökan som
inte ska vara längre än två A4-sidor.
Så här skickar du ansökan!
Mejla din ansökan till helena.thelander@hutskane.se.
Döp ansökan med ditt namn: (förnamn.efternamn.docx).
Sista ansökningsdag
Senast 23 november vill vi ha din ansökan. Beslut om stipendiet
fattas den 7 december.
Ytterligare upplysningar
Mejla till helena.thelander@hutskane.se om du har frågor!
Tack till Länsstyrelsen Skåne, SYSAV, Region Skåne och
Sparbanken Syd som finansierar fyra av årets stipendier!
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Stipendieansökan

Fokus mål 12 och 13
Följande rubriker ska finnas med i din ansökan:
För- och efternamn
Namn på skola/organisation/förening du går på/arbetar för
E-postadress
Telefonnummer
Beskrivning av projektet – vad vill ni göra? I år prioriteras projekt som ryms inom de globala målen Agenda 2030.
Hur kommer pengarna att användas?
Får projektet andra ekonomiska bidrag och i så fall varifrån?
Mejla din ansökan till helena.thelander@hutskane.se. Namnge ansökan med ditt namn (förnamn.efternamn.docx).
Sista ansökningsdag
Senast 23 november vill vi ha din ansökan. Beslut om stipendiet fattas den 7 december.

2017 delades fyra stipendier ut:
Hållbarhetsrådet på Olympiaskolan i Helsingborg som ville göra cafeterians utbud hälsovänligare, miljövänligare och grönare, men också utbilda
köparna av varorna till att välja mer hälsosamma och klimatsmarta val.
Klass 4 på Emiliaskolan i Höör som ville göra skolans regnvattendamm till en undervisningsplats genom att plantera växter och sätta en grind
i staketet runt dammen.
Klass 1 a på Väskolan som ville skriva och sjunga en egen sång om att vi måste vara rädda om våra vatten. Sången spelades in i en studio för att kunna spridas
Naturprogrammet på Johannes Hedberggymnasiet som ville bjuda in en industridesigner och köpa material till modellbygge inom biomimicry.
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