1 (2)

Riktlinjer
Datum 2015-09-23
Diarienummer RHK 99-2015

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret avdelning rättighet
Vania Timback, Anjelica Hammersjö
076 - 146 16 88, 070 - 091 62 44
vania.timback@vgregion.se,
anjelica.hammersjo@vgregion.se

Till kommittén för rättighetsfrågor

Riktlinjer för stipendier
Kommittén för rättighetsfrågor delar årligen ut två stipendier: dels ett
människorättsstipendium och dels ett parasportstipendium1 . Dessa riktlinjer består
av tre delar. Först en allmän beskrivning av de kriterier som gäller för båda
stipendierna. Sedan specifika kriterier för respektive stipendium.

Gemensamma kriterier för stipendierna










Stipendierna utlyses årligen 15 februari – 15 mars.
Utlysningen sker genom annonsering i lokala dagstidningar i Västra
Götaland, på Västra Götalandsregionens hemsida samt i sociala medier.
Nominering sker genom elektroniska blanketter på Västra
Götalandsregionens hemsida.
Stipendiaten måste vara verksam och bosatta i Västra Götalands län.
Stipendiet kan inte delas ut till anställda eller verksamheter inom
organisationen Västra Götalandsregionen.
Stipendierna delas ut på regionfullmäktiges sammanträde.
Stipendiet delas ut av ordföranden för kommittén för rättighetsfrågor. Om
ordföranden har förhinder delas stipendiet i första hand ut av vice
ordförande och i andra hand av annan ledamot i kommittén.
Beslut om stipendiat fattas av kommittén för rättighetsfrågor.
Ett år efter utdelningen bjuds stipendiaterna in till kommitténs
sammanträde för att berätta om hur stipendiet kommit till användning.

Särskilda kriterier för människorättsstipendiet
Syftet med människorättsstipendiet är att belöna gott arbete och öka synligheten
för mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Utöver de villkor som listas i
”Gemensamma kriterier för stipendierna” gäller även följande särskilda kriterier
för människorättsstipendiet:
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Stipendiesumman är 100 000 kronor per år. Stipendiesumman kan delas ut
till en enskild stipendiat eller delas mellan flera stipendiater.
Stipendiaten kan inte nominera sig själv. Hen måste nomineras av en
annan person, grupp eller verksamhet.

Ett stipendium för idrottare med funktionsnedsättning.
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telef on:
010-441 00 00

Webbplats:
www.v gregion.se

E-post:
rattighet.kansli@v gregion.se
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Den som nominerar måste ange hur hen fått kännedom om personen,
gruppen eller verksamheten.
Stipendiet kan delas ut till personer, grupper eller verksamheter som
genom sitt arbete främjar mänskliga rättigheter i Västra Götaland.
Inkomna nomineringar bedöms av en eller flera tjänstepersoner på
koncernkontoret avdelning rättighet i samråd med ledamöterna i presidiet
för kommittén för rättighetsfrågor.

Särskilda kriterier för parasportstipendiet
Syftet med parasportstipendiet är att bidra till att uppfylla artikel 30 i FN:s
konvention för personer med funktionsnedsättning:
”För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor
som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska
konventionsstaterna vidta ända- målsenliga åtgärder för att:
a) uppmuntra och främja deltagande i största möjliga utsträckning av personer med
funktionsnedsättning i allmänt tillgänglig idrottslig verksamhet på alla nivåer”.

För aktiva idrottsutövare, enskilda eller lag, ska stipendiet ge möjlighet till
utveckling i respektive gren, exempelvis att kunna delta i tävlingar och
träningsläger, resor samt inköp av utrustning och material. För ledare och tränare
ska stipendiet ge möjlighet att utveckla ledarskap och inhämta kunskap om
anpassad teknik för den specifika grenen.
Utöver de villkor som listas i ”Gemensamma kriterier för stipendierna” gäller
även följande särskilda kriterier för parasportstipendiet:




Stipendiesumman är 150 000 kronor per år. Stipendiesumman delas
mellan flera stipendiater: aktiva idrottsutövare med funktionsnedsättning,
ledare/tränare och/eller lag.
Målsättningen är att dela stipendiet mellan idrottare på regional/nationell
nivå och elitnivå samt ledare/tränare.
Avdelning rättighet bedömer och föreslår stipendiater i samråd med
representanter från Göteborgs-, Bohuslän Dals- och Västra Götalands
parasportförbund samt representanter för rådet för funktionshinderfrågor.

Kriterier för bedömning
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Uppmärksamma idrottare eller lag med utmärkta prestationer som kan
vara positiva förebilder och inspirera andra till idrottsutövning.
Uppmärksamma ledare och tränare som är goda förebilder och värnar om
god etik.
Stipendiet ska sträva efter en jämn fördelning utifrån kön, ålder,
skadeklass2 samt en spridning över alla grenar inom parasporten.
Stipendiet kan endast delas ut till tävlingsgrenar som är godkända av
Svenska Parasporförbundet, Sveriges Paralympiska Kommitté och Special
Olympics Paraidrotter.

I Parasport tävlar idrottare med liknande funktionsnedsättningar mot varandra. För att få så
jämna tävlingar som möjligt, och i viss mån även träna på bästa sätt, delas idrottare in i grupper.
Grupperna kallas skadeklasser och delas in i tre typer: rörelsehinder (RH), synnedsättning (S) och
intellektuella funktionsnedsättningar (U).
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