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Avtal för bättre utbildning och hälsa för romska barn 

 

1. Bakgrund och syfte till överenskommelsen 

Vorta Drom har 2015-2019 drivit ett arvsfondsfinansierat projekt med syfte 
att öka de romska barnens förutsättningar till god utbildning och hälsa. 
Projektet formade under dessa år en verksamhet som numer utgör basen för 
föreningens arbete. 2020 finansierades verksamheten med föreningsbidrag 
från socialförvaltningen. Arbetet har hela tiden bedrivits i nära samarbete 
med Socialförvaltningen.  

Utöver detta har representanter från föreningen ett brobyggande arbete 
kopplat till de familjer som har kontakt med Socialförvaltningen. 

Detta avtal reglerar en fortsättning av ovanstående arbete. Föreningens 
verksamhetsplan 2021 – 2023 biläggs. 

 

2. Avtalsparter 

Socialförvaltningen, Helsingborgs stad 
Organisationsnummer: 212000-1157 

Emelie Erixon 
042-10 65 65 
Emelie.Erixon@helsingborg.se 

Vorta Drom 
Organisationsnummer: 843002-5463  

Ivan Kuzhicov 
072-916 16 83 
ivan.kuzhicov@helsingborg.se 

 

3. Värdegrund 

Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, 
öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och 
förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centrala 
i värdegrunden.  
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4. Beskrivning av verksamheten 

- Vorta Drom håller lokalen öppen för invånarna på Adolfsberg 

- Vorta Drom har nära kontakt med romska föräldrar genom såväl 
planerade föräldraträffar som enskilda möten 

- Vorta Drom bedriver eftermiddagsskola två gånger per vecka 

- Vorta Drom anordnar hälsoaktiviteter 1 gång/per vecka 

- Vorta Drom bistår de romska föräldrar som så önskar med stöd i 
kontakt med socialförvaltningen  

- Socialförvaltningen informerar de romer som har kontakt med 
förvaltningen om föreningens verksamhet och förmedlar kontakt 

- Socialförvaltningen anordnar pedagogisk handledning till 
eftermiddagsskolan 

- Socialförvaltningen bistår med ekonomiskt administrativt stöd i form 
av att föreningen redovisar kostnader och socialförvaltningen 
ombesörjer utbetalningar  

- Representanter från Vorta Drom och Socialförvaltningen har kontakt 
minst 1 gång/mån med syfte att följa arbetet och verka för  
förbättringar/utveckling  

 

5. Organisation för samverkan 

Den löpande kontakten sköts mellan Vorta Drom och utvecklingsavdelningen 
på socialförvaltningen. 

 

6. Ekonomi 

Socialförvaltningen finansierar verksamheten med 350 tkr/år. Budget ser ut 
som följer: 

2020 budgetpost   kommentar    

Lön 100 000  25% anställning    

Arvodering 40 000  förstärkning till eftermiddagsskola och hälsoaktiviteter  
Pedagog 40 000  öka kvaliteten på eftermiddagsskola   

Lokal 150 000      

Övrigt 20 000  Transporter, förtäring i samband med träffar, kontorsmaterial 

Summa 350 000      
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7. Uppföljning 

Verksamheten följs kontinuerligt och en gång/år. Innan oktober månads 
utgång, sammanställs arbetet i en rapport som behandlar hur verksamheten 
fungerat i förhållande till plan. Avvikelser och utvecklingsidéer formuleras i 
ny plan för nästföljande år.   

 

8. Avtalstid, omförhandling, hävningsrätt samt tvist 

Avtalet gäller med start den 1 januari 2021 fram till den 31 december 2023. 
Inför varje nytt år redovisas arbetet enligt ovan. Båda parter kan kräva 
omförhandling av bestämmelserna i avtalet ifall den ena eller den andra 
parten inte fullföljer sina åtaganden. Vid tvist ska detta lösas genom dialog.  

Ömsesidig uppsägningstid av detta avtal är tre månader. Detta kan först ske i 
samband med första uppföljningsrapporten och ska vara skriftlig. 

 

 

9. Underskrift 

Avtalet upprättas i två likalydande exemplar. 

 

Helsingborg 16 oktober 2020 

 

 

________________________________________ _______________________________________ 

Emelie Erixon    Ivan Kuzhicov 
socialdirektör    ordförande, Vorta Drom 


