RIKTLINJE
Föreningsbidrag - fritid
handikapporganisationer
Dokumentets syfte
Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till handikapporganisationer som
bedriver intressefrågor och opinionsbildningsverksamhet mm i Nacka.

Dokumentet gäller för
Handikapporganisationer.

GENERELLA FÖRENINGSBIDRAG FÖR HANDIKAPPFÖRENINGAR
Målsättningen med bidrag till fritidsverksamhet för funktionsnedsatta är att det
kommunala bidraget ska:





motverka isolering och ensamhet
stimulera till ett aktivt liv
minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser
stödja opinions- och kunskapsbildning för ökad förståelse för äldre och
handikappade villkor

Grundregler – Bidragsberättigad förening
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar boende i Nacka och vara ansluten till riks-,
distrikts-, eller annan organisation. För länsföreningar utgår endast bidrag till de
medlemmar som är boende i Nacka kommun.

A. ADMINISTRATIONSBIDRAG - GRUNDBIDRAG
Handikappföreningar som bedriver vuxenverksamhet i form av informerande och
opinionsbildande karaktär erhåller årligt medlemsbaserat verksamhetsbidrag.
Bidragsbelopp
För närvarande utgör bidraget 100 kronor per medlem och år, oavsett ålder.
Ansökan
Bidraget söks årligen senast den 1 maj. Särskild ansökningsblankett finns. Till ansökan ska redovisning för senast genomförda verksamhetsår bifogas.
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B. LOKALT AKTIVITETSBIDRAG - VERKSAMHETSSTÖD TILL
BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Handikappföreningar som också bedriver regelbunden barn- och ungdomsverksamhet får utöver medlemsbaserat administrativt stöd också aktivitetsbidrag per
sammankomst. Föreningen ska redovisa minst 15 medlemmar i åldern 4-20 år samt
genomföra minst 20 bidragsberättigade sammankomster i åldersgruppen. Samma
bidragsregler gäller som för övriga barn- och ungdomsföreningar.
Bidragsbelopp
För närvarande utgår 55 kronor/sammankomst oavsett ålder i aktivitetsbidrag.
Förening med barn- och ungdomsverksamhet erhåller också förhöjt administrationsbidrag (se ovan) - 135 kr/medlem och år oavsett ålder.
Ansökan
Aktivitetsbidrag söks två gånger per år, 15 augusti och 15 februari. Särskild ansökningsblankett finns.
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