صندوق تفریحی برای کودکان پناهندگان که در ایسلند زندگی می کنند
 -قوانین تخصیص -

تاریخچه صندوق تفریحی
در اواخر سال  2015خیرینی با کمک های مالی به صلیب سرخ ایسلند آمدند که می خواستند از آن
برای تفریحات کودکان پناهندگانی که در ایسلند زندگی می کنند استفاده شود .به منظور ایجاد چارچوبی
برای کمک های مالی ،تصمیم به تشکیل صندوقی گرفته شد که برای تفریح و سرگرمی کودکان
پناهندگان اختصاص داده شود .قوانین زیر به صندوق اعمال می شود:

ماده  - 1هدف
هدف از این صندوق حمایت از کودکان پناهنده  17ساله و جوان تر ،می باشد که در فعالیتهایی تفریحی
شرکت می کنند که واجد شرایط کمک های جاهای دیگر نیست .کودکان پناهنده به افراد زیر سن قانونی
بدون همراه ،کودکان پناهندگان اسکان یافته ،کودکان پناهندگانی که از پیرو درخواستنامه ای در ایسلند
موفق به اخذ پناهندگی سیاسی شده اند ،و کودکان پناهندگانی که حفاظت در زمینه های بشردوستانه به
آنها اعطا شده اشاره دارد.

ماده  - 2نظارت و ارتقاء
این صندوق به مدت دو سال به عنوان یک پروژه آزمایشی راه اندازی شد و تحت نظارت ستاد مرکزی
صلیب سرخ ایسلند ( )IRCقرار دارد  .این صندوق توسط اداره گردآوری اعانات و
ارتباطات ( )Fundraising and Communication Departmentاداره می شود .ستاد مرکزی
 IRCبر کمک های مالی انجام شده به این صندوق نظارت دارد ،چه توسط گردآوری اعانات مشخص
باشد چه از طریق کمک هایی که تنها برای یکبار انجام می شود.
ستاد مرکزی به شعبات صلیب سرخ اطالعات و توصیه هایی در مورد صندوق ارائه می دهد ،همچنین
سوابق دریافت کنندگان کمک های مالی و مقدار تخصیص داده شده را نگه می دارد.

ماده  - 3فعالیت های واجد شرایط
کمک مالی از صندوق را می توان به هر نوع از فعالیت های کودکان داد بصورتی که باید خود کودکان
و والدینشان انتخاب کنند کدام فعالیت را می خواهند انجام دهند .این کمک ها می تواند برای دوره های
آموزشی ،موسیقی ،انواع ورزش ،رقص و یا سایر انواع اوقات فراغت و سفرهای مربوط به آنها استفاده
شود.

ماده  – 4درخواست ها
درخواست ها باید توسط شعبه صلیب سرخ در شهرداری محل اقامت پذیرفته شوند .شعبات موجود در
یک ناحیه معین می تواند تصمیم بگیرد که درخواست های یک شعبه را به صندوق واگذار کند و سپس
متقاضیان باید به آن شعبه ارجاع داده شوند .هرچند هر شعبه باید تا جایی که مقدور است به متقاضیان
کمک کند با شعبه درستی تماس بگیرد که به درخواست ها رسیدگی می کند.
متقاضیان فاکتورها را ارائه می دهند و فرم درخواست ویژه ای که در آن موارد زیر اظهار شده پر می
کنند:
-

نام متقاضی.
فعالیت درخواست شده.
مقدار درخواست شده.
شماره حساب بانک برای پرداخت کمک مالی.
مجوز برای  IRCبرای بررسی اینکه کمک مالی دیگری برای فعالیت مشابه دریافت شده است
یا خیر.
تاریخ و امضای متقاضی.

شعبات تصمیم می گیرند که آیا یک درخواست ،الزامات موردنیاز برای فعالیت های مندرج در ماده 3
را برآورده می کند یا خیر .اگر درخواستی الزامات را برآورده کند ،شعبه موردنظر درخواست را به
همراه فاکتورها به اداره گردآوری اعانات و ارتباطات در ستاد مرکزی  IRCبه ایمیل:
 tomstundasjodur@redcross.isمی فرستد .اداره گردآوری اعانات و ارتباطات کمک مالی را
تصویب و آن را به اداره دارایی می فرستد که کمک های مالی را می پردازد .اداره گردآوری اعانات
و ارتباطات خالصه ای از ذینفعان ،فعالیت هایی که کمک مالی دریافت کردند ،و زمانی که بودجه ها
تخصیص داده شدند را نگه می دارد.

ماده  - 5تخصیصات
کمک های مال ی حاصل از صندوق را می توان تا زمانی که مجوز اقامت در ایسلند به این کودکان
اعطا شود یا برای نهایتا  4سال از زمان دریافت پناهندگی یا حفاظت به دالیل بشردوستانه به آنها
اختصاص داد.

درخواست ها می توانند دو بار در سال برای هر کودک ارائه شوند .هر کودک می تواند تا 30،000
 ISKدر هر سال کمک مالی دریافت کند .اگر کمکی برای حد اکثر مبلغ در یک تخصیص اعطا شود،
هیچ تخصیص دیگری در آن سال اعطا نخواهد شد.
ماده  – 6نگاه اجمالی
در پایان هر سال این قوانین و همچنین حد اکثر میزان تخصیص ها در هر سال ،باید بازبینی شود .این
بازبینی باید در مجموع توسط ستاد مرکزی و شعباتی که در طول آن سال درخواست ها را برای صندوق
دریافت کرده اند انجام شود.

این قوانین توسط نمایندگانی از اداره گردآوری اعانات و ارتباطات ،اداره اقدامات بشردوستانه ،شعبه
صلیب سرخ ایافیوردور( ،)Eyjafjörðurشعبه صلیب سرخدر کوپاووگور ( ،)Kópavogurشعبه
صلیب سرخدر هافنارفیورذور ( )Hafnarfjörðurو گارذابایر ( )Garðabærو شعبه صلیب سرخ
در ریکیاویک ( )Reykjavíkدر ژانویه ( 2016بهمن  )95تهیه شده است.
این قوانین توسط نمایندگانی از اداره گردآوری اعانات و ارتباطات ،دفتر دبیر کل ،شعبه صلیب سرخ در
ایجارفیورذور ( )Eyjarfjörðurو شعبه صلیب سرخ در ریکیاویک ( )Reykjavíkدر تاریخ 15
دسامبر  24( 2017آذر  ،)96بازبینی شد.

