POLICY för Växjö stift angående fördelning av bidrag fr o m 2007

antagen av stiftsfullmäktige 24 maj 2007.
ALLMÄNNA FÖRDELNINGSPRINCIPER
Stiftsbidraget kommer att fördelas till stiftets församlingar, samfälligheter och övriga
organisationer som är berättigade till bidrag utifrån ändamålets karaktär.
Det kommer att tas hänsyn till den sökandes ekonomiska förutsättningar och behov av
stiftsbidrag utifrån givna kriterier och ändamål.
Stiftsbidrag kan härefter beviljas för:
SÄRSKILT OM FÖRSAMLINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER;
- Vistelseansvaret
vissa församlingar bedriver verksamhet som sträcker sig till ett stort antal personer som är
kyrkobokförda i någon annan församling. En sådan omständighet kan på grund av sin omfattning
eller sitt speciella kompetensbehov ställa speciella krav på församlingen för att upprätthålla den
kyrkliga verksamheten.
- Projekt

bidrag till projekt och initiativ som bedöms ha betydelse för församlingars framtida utveckling.
- Församlingssamverkan
vissa församlingsverksamheter kräver samverkan då målgruppen är för liten för att en enskild
församling/samfällighet skall kunna driva verksamheten.
- Särskilt främjandestöd
vissa församlingar har ett svagt befolkningsunderlag och omfattar ett geografiskt stort område,
vilket medför högre kostnader för verksamheten.
- Strukturförändringar
till församlingar och samfälligheter som behöver extra insatser i samband med
indelningsändringar. Strukturförändringsåtgärder kan även omfatta organisationsförändringar i
enskilda församlingar som till exempel personalförändringar och rationaliseringar. Det kan även
innefatta försöksverksamheter där nya arbets- och verksamhetsformer prövas.
- Kyrkobyggnader
till kostnadskrävande underhåll och åtgärder på kyrkobyggnader och anpassning av kyrkorum för att
främja liturgisk utveckling samt åtgärder där kyrkoantikvarisk ersättning inte kan erhållas.

SÄRSKILT OM STIFTSGÅRDAR;
- Diakonal verksamhet
merkostnader för stiftsgårdarnas diakonala verksamhet i den del den riktar sig till exempelvis
äldre, handikappade, långtidssjukskrivna samt funktionshindrade unga.
- Barn- och ungdomsarrangemang
att barn- och ungdomsarrangemang skall vara möjliga att genomföras med hög kvalitet till en
överkomlig kostnad.
- Missionsverksamhet
merkostnader för att hålla anläggningen öppen så att den främjar kyrkans missionsverksamhet
SÄRSKILT OM FOLKHÖGSKOLOR;
att folkhögskola som syftar till att främja kyrkans grundläggande uppgifter enligt kyrkoordningen
skall kunna, inom ramen för fastställda stadgar, bedriva utbildning med hög kvalitet till en rimlig
kostnad.
SÄRSKILT OM ÖVRIGA ORGANISATIONER M.FL.;
att organisation eller person med anknytning till Växjö stift och som syftar till att främja kyrkans
grundläggande uppgifter enligt kyrkoordningen, såsom gudstjänst, undervisning, diakoni och
mission, skall kunna bedriva verksamhet.

