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PAF medel för särskilt ändamål  
– främjande av integration  
 
 

PAF medlen – främjande av integration - är avsedda att skapa möjligheter för 
organisationer och föreningar att genomföra särskilda projekt eller satsningar  
som kompletterar den offentliga sektorns verksamhet inom integration.  
 
Många föreningar arbetar redan inkluderande i sin ordinarie 
verksamhet. Syftet med dessa PAF medel är att skapa utrymme 
för flera att göra riktade satsningar eller projekt som på sikt 
kanske kan införlivas i ordinarie verksamhet. Medlen kan 
exempelvis användas till insatser riktade till barn och ungdomar 
och stöd till deras familjer och föräldrar, men också till att 
utforma, utveckla och testa olika metoder. 
 
Det huvudsakliga målet är att de organisationer som beviljas 
dessa PAF medel ska stödja inflyttade personer i deras 
integration i det åländska samhället. En förening/organisation 
kan inom ramen för sitt projekt utforma stödnätverk eller andra 
samarbeten mellan föreningar och andra aktörer.   
 
Särskilt fokus, men inte uteslutande, är att försöka nå 
målgrupper som står utanför sociala skyddssystem eller som 
annars är särskilt svåra att nå (t.ex. inflyttade som varken 
arbetar eller studerar, asylflyktingar, EU-migranter). 
 

Principer  
- En stor fördel är att satsningen/projektet baserar sig på ett behov och grundar sig på 

dialog och medverkan med målgruppen 
- Projektansökan bör visa på vilket sätt organisationen bidrar till att uppnå en eller fler 

målskrivningar i landskapets aktuella program för integrationsfrämjande 
 
Projektansökan kan göras av enskild organisation eller i samarbete mellan flera 
organisationer (en organisation som står som ansvarig). 
 
*Blanketten hittar du här: https://www.regeringen.ax/blanketter/verksamhetsstod-ansokan   
 
 
För vidare information kontakta: 
Helena Flöjt-Josefsson 
Specialsakkunnig inom integration 
tel: +358 (0)18 25556 
e-post: helena.flojt-josefsson@regeringen.ax 

 

Ansökan:  
Lämnas på särskild   
fastställd blankett 
senast 15 oktober.* 
(Samma ansökningstid 
som för PAF:s övriga 
verksamhetsbidrag.) 
 
I de fall då medel finns 
kvar från föregående 
år kan nya ansökningar 
lämnas in fortlöpande 
fr.o.m. 1 mars. 
Behandlingarna av 
ansökningarna sker 
vartefter att de 
kommit in till Ålands 
landskapsregering. 
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