Redovisning av verksamhetsbidrag för 2021
o socialnämnden
o äldrenämnden

från

Markera med kryss vilken nämnd redovisningen gäller och fyll i
vilket år. Redovisningen ska bifogas ny ansökan.
Redovisning för hur bidragen har använts inklusive eventuella avvikelser från vad som
angavs i ansökan och om syftet med verksamheten uppnåtts. Fyll gärna i blanketten i
word eller motsvarande, skriv ut, skriv på, scanna in och skicka med e-post till
KOS@nacka.se senast 1 november.
Föreningens namn
Fisksätra Folketshus Förening

Organisationsnummer
802413-7419

Namn på kontaktpersonen för redovisningen och e-postadress
Lina Lindfors, lina@fisksatrafolkethus.se
Beskriv hur verksamheten har genomförts?
Fisksätra Folkets Hus Förening (FFH) fick 50 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2021 från
äldrenämnden. Ansökan avsåg utveckling av Seniorlabb. Seniorlabbet har bidragit till att
seniorer lärt sig bruka digitala verktyg samt förebyggt och brutit social isolering genom att
vara en social mötesplats för områdets äldre.
Vi har via digital litteracitet hjälp seniorer att lättare ta till sig digitala hjälpmedel. Detta via
vårt digitala Lab, ”Senior Labbet”. Seniorerna har träffats i Folkets Hus tillsammans med
personal och lärare för att få delta i våra labb samt i ”Seniorsurfarna” där de lärt sig bla
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skicka SMS
Swisha
Ta kort på andra och sig själva
Epost via telefon
Prata med ”Siri”, alltså med den digitala assistenten i din smartphone
Skicka bilder och filmer
Instalera Bank ID
Sälja och köpa saker på nätet
Ladda hem och använda appar
Sociala medier
Video samatal
Olika ”filter!
Examen!

I vårt Senior Lab har vi gått igenom vår maskinpark och hur man använder dessa maskiner.
Då vi är ett Hållbart Labb har vi även gått igenom aspekter i detta. Vi har gått igenom hur
man på tex en syjunta kan gå steget längre och använda en ”broderingsmaskin” och hur man
av av en laserskrivare eller 3D printare kan ha workshops och träffar för att visa på hur man
använder tekniken-trots ålder.
Vi har träffats varje torsdag och även fikat och umgåtts tillsammans! Vi har även i samma
projekt öppnat Senipe pingis där vi fikat, samtalat och umgåts

Har verksamheten avvikit från vad ni ansökte om?
Då vi fick mycket mindre pengar än vi sökte så har vi inte kunnat göra projektet så stort som
vi ville. Vi har gjort det vi sökte för men i mindre skala. Kommunen bestämde även att vi
skulle stänga verksamheten så projektet startade senare än vi tänkt.
Redovisa hur ni har använt bidraget. Redovisa kostnaderna för varje aktivitet. Exempel:
Aktiviteten seminarier. xx kr – föreläsningsarvode, xx kr hyra av lokal.
Vi har använt bidraget till att ha Senior Lab och Seniorpingis.
Lärare/personal: 30 000kr
Lokalkostnad:10 000kr
Material:8000kr
Marknadsföring: 2000kr
Annat som är av intresse för social- eller äldrenämnden.
Projektet har varit mycket bra och haft många intressenter. Vi planerar att göra detta även
nästa år då det var så många som ville komma!
Datum
2021-11-01
Underskrift

Namnförtydligande
Lina Lindfors

