v- Haninge
kommun
Äldreförvaltningen

Ansökan om bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet
(se bidragsreglementet för pensionärsverksamhet)

Pensionärsförening
Förenings namn: PRO Västerhaninge
Organisationsnummer:802422-0918
Bank- eller plusgiro: 567116-9
Geografiska området (kommundel): Västerhaninge
Adress: Vintervägen 4
Postnummer, postort: 137038 Västerhaninge
Ordförande: Britt-Marie Berggren
Telefon: 08-500245 62
E-post adress: oro.vasterhaninge@telia.com
Kontaktperson: Britt-Marie Berggren
Telefon: 073 515 11 03
E-post adress: bitte.b@outlook.com
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Särskilda kriterier
För att bidraget ska beviljas krävs att föreningen uppfyller nedanstående kriterier:

1. Träffpunktsverksamhet riktar sig till personer som har fyllt 65 år och är bosatta i Haninge kommun
Ja
X

2. Föreningen har minst 15 betalande medlemmar bosatta i Haninge kommun
Ja
X

3. Föreningen har sedan minst två år ha bedrivit en regelbunden verksamhet för äldre personer i
Haninge kommun
Ja
X
Nej

4. Det ska finnas ett behov av att bedriva träffpunktsverksamhet inom det geografiska område som
ansökan avser. Äldrenämnden ansvarar för behovsbedömningen- frågan är att utredas och att
besvaras av äldreförvaltningen.
Ja
X
Nej
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Beskrivning av verksamheten
För att bidraget ska beviljas krävs ansökan innehålla beskrivning av verksamheten:
Verksamhetens syfte:___________________________________________________

Denna verksamhet startade 2016 i samband med att Tornberget införde
marknadsanpassade hyror för sina fastigheter. För PRO Västerhaninge
innebar detta att hyran höjdes från 46 620:-/år till 123 000 för motsvarande
period. Nuvarande hyra ( dec 2019) är 127 920 kr. Äldreförvaltningen gav
då i uppdrag till PRO Västerhaninge att anordna en aktivitet öppen för alla
seniorer en dag per vecka med uppehåll under sommaren. För att
genomföra detta uppdrag beviljades PRO Västerhaninge ett bidrag på 50
000:-/år.

Verksamhetens kostnadsbild:

Vår Träffpunkt är öppen ungefär 40 torsdagar per år och 4 timmar varje
gång. Detta resulterar i en kostnad/timme på drygt 300:-. Vår personal,
bestående av två personer tillhandahåller sällskapsspel med kaffe och
kaffebröd, samt möjlighet till social gemenskap.

Verksamhetens finansiering:
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De personella insatserna är helt ideella och förtäringen betalas av
deltagarna. Utan det bidrag vi hittills blivit beviljade kommer föreningens
årsbokslut att uppvisa en motsvarande brist, vilket i sin tur medför att vi
antingen får höja utdebiteringen eller minska verksamheten. Antalet
besökande var från början lågt men kan konstateras vara ökande och
många av våra besökare som inte tidigare varit medlemmar, har ansökt om
medlemskap i föreningen.

Ansöknings belopp:

50 000 kr

Haninge den:
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