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Ansökan föreningsbidrag till äldre

(se bidragsreglementet för pensionärsverksamhet)

Bidraget syftar till att underlätta och möjliggöra för ideella föreningar att bedriva öppen verksamhet mot och för äldre personer i
Haninge kommun utan krav på medlemsskap. Föreningens verksamhet ska vara kontaktskapande och bör avse ett
förebyggande och/eller stödjande arbete.
Verksamheten ska komplettera den verksamhet som äldrenämnden bedriver i egen regi eller har upphandlat och även annan
verksamhet som får bidrag. Det betyder att förvaltningen ska bedöma att det finns behov av ytterligare verksamhet på området,
till exempel genom att verksamheten möter en ny målgrupp och/eller möter den på ett annat sätt än övrig verksamhet.
Verksamheten ska knytas till målen i äldrenämndens verksamhetsplan.

Särskilda kriterier

För att föreningsbidraget ska beviljas krävs att föreningen uppfyller nedanstående kriterier.
1. Verksamheten är öppen för och riktar sig till personer som har fyllt 65 år och är bosatta i Haninge kommun

□

Nej

2. Verksamheten ska svara mot rimliga kvalitetskrav på ideellt driven verksamhet inom det aktuella området. Det finns en
rimlig planering och uppföljning samt nödvändiga rutiner för verksamheten. Föreningen har också nödvändiga
förutsättningar för uppdraget, till exempel i form av kompetens och etablerade samverkansformer

□

Nej

3. Verksamhetskostnaderna är rimliga i förhållande till mål/uppdrag och planerade aktiviteter samt omfattningen av
verksamheten. Bidraget används till kostnader som direkt är kopplade till verksamheten, till exempel lokalkostnader och
kostnader i samband med aktiviteter.

□

Nej

4. Har föreningen beviljats grundbidrag? (Bidrag beviljas inte till förening som har beviljats grundbidrag)
�ej
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5. Har föreningen beviljats övrigt bidrag? (Bidrag kan nekas eller beloppets storlek jämkas om förening har eller kan
beviljas övrigt bidrag för viss aktivitet)
0Ja

Jziiej

6. Har föreningen mottagit bidrag från andra bidragsgivare? (Vid ja, redovisa sökta och beviljade bidrag i rutan nedan)
0Ja

�ej

Beskrivning av verksamheten

För att bidraget ska beviljas krävs att ansökan ska innehålla beskrivning av verksamheten.
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Ifylld ans kan skickas märkt: Äldreförvaltningen, 136 81 Haninge alternativt via aldreforvaltningen@haninge.se

2019-11-29

+.öda Korset
Ordförande i Äldrenämnden
Kommunstyrelsen

Ansökan om hyresbidrag för Österhaninge/Dalarö kretsens Rödakorslokal
Runstensvägen22A 13646 Handen
Vår lokal är en populär mötesplats för många människor. Där finns det möjlighet att sitta
ned och ta en kopp kaffe eller göra fynd på secondhandförsäljningen.
Stick och sömnadsgruppen gör handarbeten till försäljning och lotterier.Deras arbete och
secondhandförsäljningen är en viktig inkomstkälla.Den sociala samvaron som skapas
genom meningsfullt arbete är viktig. Några personer som sköter
secondhandförsäljningen är med i gruppen och återvinner och skapar nya säljbara saker
av skänkta kläder och textilier..
Öppet hus secondhandförsäljningen är öppen för allmänheten 2 dag /vecka samt 2
lördagar /månad.
En viktig verksamhet som har utvecklats under flera år är Anhörigstödsgrupper för de
som vårdar en dement anhörig som i samarbete med äldreomsorgen träffas i studieform,
för att få stöd av andra i samma situation och att få veta mer om demenssjukdommaroch
vilken hjälp den anhöriga kan få. En grupp träffas sedan flera år tillbaka.. De andra
grupperna träffas varannan vecka i vår lokal
Vi erbjuder i samarbete med MSBi HLR /Barnolycksfall kurser till kommunens invånare.
Andra verksamheter som vi bedriver är Läxhjälp och språkhjälp varje vecka på 2 platser
i Biblioteket i Brandbergen och på kulturhuset ,träna svenska,/språkcafe på
Brandbergens bibliotek samt på Kulturhuset I gång /vecka
Vi har ett samarbete med kommunen,svenska kyrkan,röda korset, en verksamhet för de
nyanlända i vår kommun,där vi stöder och medverkar i deras behov av hjälp.
Vår lokal är viktig för oss .Där har vi styrelsemöten och verksamhetsgrupper. planering
för våra verksamheter. Vår ekonomi utgör 50% av medlemsavgiften som är 250kr /år. Vi
har i år c:a 300 betalande medlemmar:32.000kr
Secondhandverksamheten ger c;a 80.000/år.
Våra utgifter är hyra /städning ;80.000,tryckerikostnader,porto,papper,kuvert
uppvaktningar,blommor,kaffe m. m; 10.000. Därefter tillkommer kostnader för kurser för
frivilliga tex.HLR(hjärt och lungräddning) samt en del oförutsedda utgifter Kretsarna
förväntas klara sin ekonomi, så förutom ideellt arbete används den egna datorn och
telefonen och egna resekostnader tas säl Ian upp.

För 2020 ansöker vi om bidrag till årshyran med 60.000kr

Handen 20190903
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Gunilla Bodin
Ordf. i Österhaninge /Dalarö Ornö Röda Korskrets

