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2010-06-04

Dnr SON 55/2010-04

Kotte Wennberg

Fördelning av föreningsbidrag 2010
Sammanfattning
Socialnämnden har för år 2010 budgeterat totalt 374 tkr för att kunna stödja
föreningar som gör insatser inom det sociala verksamhetsområdet.
Täby Danderyd kvinnojour erhåller bidrag om totalt 200 tkr för 2010 enligt
avtal med socialnämnden. Röda korsets fixargrupp erhåller föreningsbidrag
via stimulansmedel inom äldreomsorgen. Socialnämnden har därmed kvar
174 tkr att fördela på övriga bidragsansökningar.
Socialnämndens inriktning är att bidrag kan ges till föreningar med lokal
förankring och som kan ses som en samarbetspartner till nämnden. Bidrag
kan även ges till sådana verksamheter som bedöms angelägna från sociala
utgångspunkter och som även i Täby bosatta personer har tillgång till utan
att verksamheten ifråga har direkt lokal förankring.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att utge bidrag om totalt 174 tkr för 2010 fördelat
enligt följande
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Veteranringen 15 000 kr
Röda Korset 25 00 kr
RSMH I Samma Båt 9 500 kr
Jarlabanke 6 000 kr
Tibbleseniorerna 12 000 kr
BOJ 10 000 kr
DBH 1000 kr
AMD 10 000 kr
IFS Täby 19 000 kr
PRO Täby Näsby 9 500 kr
PRO Täby centrum 11 000 kr
BRIS 10 000 kr
FMN 10 000 kr
Spelberoendesförening Stockholm 2000 kr
Stöttepelarna 4 000 kr
Svenska kyrkan, Café Oasen 20 000 kr
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Bakgrund
Socialnämnden har för år 2010 budgeterat 374 tkr att kunna stödja föreningar som gör insatser inom det sociala verksamhetsområdet.
Täby Danderyd kvinnojour erhåller bidrag om totalt 200 tkr för 2010 enligt
beslut och avtal med socialnämnden. Socialnämnden har därmed kvar
174 tkr att fördela på övriga bidragsansökningar.
Socialnämndens inriktning är att bidrag kan ges till föreningar med lokal
förankring och som kan ses som en samarbetspartner till nämnden. Bidrag
kan även ges till sådana verksamheter som bedöms angelägna från sociala
utgångspunkter och som även i Täby bosatta personer, har tillgång till, utan
att verksamheten ifråga, har direkt lokal förankring.
De föreningar som inkommit med ansökan om bidrag för år 2010 är
Pensionärsföreningen Veteranringen
Pensionärsföreningen Veteranringen har som sin huvudsakliga uppgift att
dagligen som en trygghet ringa till de äldre som anmält sig till trygghetsringningen..
Sökt bidrag 2010
15 000

Erhållet bidrag 2009
15 000 kr

Förslag bidrag 2010
15 000 kr

Röda Korset
Täbykretsen av Röda Korset bedriver åtskilliga verksamheter inom kommunen såsom ledsagarservice, väntjänst, läxhjälp, anhörigvård, insatser för
flyktingar/asylsökande och krisberedskap. Röda Korset bistår Täby kommun med en fixargrupp mot ett årligt föreningsbidrag via stimulansmedel
om 80 tkr.
Sökt bidrag 2010
40 000 kr samt
80 000 kr fixartjänst

Erhållet bidrag 2009
30 000 kr
Samt 80 000 kr

Förslag bidrag 2010
25 000 kr

RSMH I Samma Båt
RSMH är en organisation med huvudsaklig inriktning på att stödja och uppmuntra människor som lider av psykiska problem. Föreningen verkar
kamratstödjande för dem som hotas av och är eller har varit drabbade av
sociala eller psykiska störningar.
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Erhållet bidrag 2009
9 500 kr

Förslag bidrag 2010
9 500 kr

SPF Jarlabanke
Pensionärsföreningen Jarlabanke anordnar sammankomster för boende på
Ångaren, Allégården och Broby gård.
Sökt bidrag 2009 Erhållet bidrag 2009 Förslag bidrag 2010
6 000
6 000 kr
6 000 kr
Från kultur- och fritidsnämnden har SPF Jarlabanke erhållit
14 262 kr i bidrag 2010
SPF Tibbleseniorerna
Tibbleseniorerna har frivilliga medlemmar som står till förfogande med
handräckning till hjälpbehövande kommuninvånare vid promenader, högläsning, samtal, bingo och annan samvaro. Guldkanten är den aktivitet inom
Tibbleseniorerna där medlemmar besöker de boende på Tibblehemmet och
försöker förgylla deras tillvaro med sångstunder, lek och högläsning.
Sökt bidrag 2010 Erhållet bidrag 2009 Förslag bidrag 2010
34 000 kr
12 000 kr
12 000 kr
Från kultur- och fritidsnämnden har SPF Tibbleseniorerna erhållit
15 960 kr i bidrag 2010
Brottsofferjouren Södra Roslagen
Brottsofferjouren bedriver humanistisk verksamhet för personer som behöver stöd och hjälp att lotsas till rätt instans för att få professionell psykiatrisk, psykologisk eller rättslig hjälp. Brottsofferjouren söker 1 krona/ invånare i Täby.
Sökt bidrag 2010 Erhållet bidrag 2009
1 kr per invånare
0 kr
63 014kr

Förslag bidrag 2010
10 000 kr
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DBH Östra, ( Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda
barn)
DHB Östra är en föräldraförening för döva, hörselskadade och språkstörda
barn i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län. DHB arrangerar simskola,
gymnastik, fritidsaktiviteter m.m. för medlemmarna med teckentolk, hörselslingor eller textning och i mindre grupper då det krävs. Barnen går ofta på
specialskolor/förskolor och har sällan kamrater där de bor och har svårt att
delta i de fritidsarrangemang som erbjuds på hemorten
Sökt bidrag 2010
4 000 kr

Erhållet bidrag 2009
0 kr

Förslag bidrag 2010
1 000 kr

AMD, Anhöriga Mot Droger
AMD, Anhöriga Mot Droger är en förening (tidigare FMN, Föräldraföreningen Mot Narkotika) som är verksam i Danderyd, Täby, Vallentuna,
Vaxholm och Österåker. Föreningens syfte är bl.a. att samla, utveckla och
förmedla kunskap och att arbeta mot missbruk av droger och att främja
lättillgänglig och professionell vård för personer med missbruksproblematik.
Sökt bidrag 2010
45 000 kr

Erhållet bidrag 2009
30 000 kr

Förslag bidrag 2010
10 000 kr

IFS Täby
IFS Täby är en förening för anhöriga till psykiskt funktionshindrade och bildades 1994. Föreningens primära mål är att de funktionshindrade ska få ett
bättre liv genom att återhämta sig och att ge stöd till anhöriga. Föreningen
arrangerar möten och studiebesök. Varje söndag håller IFS Täby öppet på
café Träffen där också studiebesök och utflykter utgår ifrån.
Sökt bidrag 2010
25 000 kr

Erhållet bidrag 2009
20 000 kr

Förslag bidrag 2010
19 000 kr

PRO Täby Näsby
PRO Täby Näsby har under de senaste åren tillsammans med boenderådet i
Kullagränds äldreboende anordnat ett antal kulturträffar för de boende. Vid
träffarna serveras kaffe och underhållning med inhyrd artist.
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Sökt bidrag 2010
15 000 kr

Erhållet bidrag 2009
9 500 kr

Förslag bidrag 2010
9 500 kr

PRO Täby centrum
PRO Täby centrum har en omfattande cirkelverksamhet med bl.a. gymnastik, qigong, data, engelska och litteratur. Utöver detta anordnas både dagsutflykter och längre resor.
Sökt bidrag 2010
10-15 000 kr

Erhållet bidrag 2009
11 000 kr

Förslag bidrag 2010
11 000 kr

BRIS Barnens rätt i samhället
Bris erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Verksamheten
bedrivs förebyggande och fungerar som en länk mellan barn, ungdomar och
vuxna. BRIS bygger på frivilligt arbete och ca 500 personer lägger varje
månad ner en del av sin fritid för att hjälpa till.
Sökt bidrag 2010 Erhållet bidrag 2009
Minst 4 kr per
0 kr
barn upp till 18 år
= 64 776 kr

Förslag bidrag 2010
10 000 kr

FMN
FMN Storstockholm arbetar sedan många år tillbaka med anhöriga till
drogberoende. FMN Storstockholm arbetar föra tt anhöriga ska få hjälp med
bland annat sitt medberoende till sin son/dotter eller sambo som är drogberoende. FMN Storstockholm har ett anhörigprogram som har individuell
rådgivning och coachning samt utbildning i grupp.
.
Sökt bidrag 2010
90 000 kr

Erhållet bidrag 2009
0 kr

Förslag bidrag 2010
10 000 kr

Spelberoendes förening
Spelberoendes förening bedriver stödverksamhet för spelberoenden och deras anhöriga, arbetar för att förebygga spelberoende, sprider information om
spelbereoendets orsaker, verkningar, uttrycksformer och behandling och söker förebygga spelandets psykosociala skadeverkningar, särskilt bland barn
och ungdomar. Föreningens verksamhet gäller hela Stockholmsregionen.
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Erhållet bidrag 2009
0 kr

Förslag bidrag 2010
2 000 kr

Anhörigföreningen Stöttepelarna
Anhörigföreningen Stöttepelarna har varit verksam i fem år med bland annat medlemsträffar, samtal och medlemsblad. Föreningen har också samverkat med kommunens anhörigkonsulent och andra föreningar där det är
lämpligt.
Sökt bidrag 2010
10 000 kr

Erhållet bidrag 2009
0 kr

Förslag bidrag 2010
4 000 kr

Svenska kyrkan, Täby församling
Täby församling driver Café Oasen i Tibble kyrka. Café Oasen serverar kaffe och smörgåsar med mera till de gäster som besöker verksamheten. Gästerna är i huvudsak hemlösa i Täby, personer med beroendeproblematik eller funktionsnedsättningar och andra som hamnat vids sidan av det etablerade samhället. Verksamheten syftar till att öka tilliten till andra människor
och övriga samhället.
Sökt bidrag 2010
75 000 kr

Lisbeth Sämå
Socialchef

Erhållet bidrag 2009
25 000 kr

Förslag bidrag 2010
20 000 kr

Kotte Wennberg
Enhetschef IFO

