Ansökan om verksamhetsbidrag från socialnämnden och äldrenämnden för år 2021.
ÅR SOM ANSÖKAN GÄLLER FÖR: 2021
Föreningens namn

Organisationsnummer

Röda Korset Nackakretsen

814000-4444

Föreningens postadress
Fredriks Jahns Gränd 18 B, 131 39 Nacka
Namn på kontaktpersonen för ansökan och tfn samt e-postadress
Annevi Kant, 073-573 1440, _annevik_@telia.com
Bank, clearingnummer, plusgiro/bankgiro

Kassör, namn

Swedbank 832799143696483

Annevi Kant

Ordförande, namn, tfn och e-postadress

Antal anställda

Peter Rosell, 070-482 7408,
peter@panoramacompetence.se

0

Antal medlemmar i föreningen totalt/antal
medlemmar från Nacka

Medlemsavgift per år

Närmare ca 840 betalande av ca 1.000.

Medlemsavgiften i Svenska Röda Korset är
250 kr, varav kretsen får hälften.

Ansökan om verksamhetsbidrag

Beviljade och sökta bidrag från andra
finansiärer

Föreningen ansöker om: 245.950 kr

Vi har inte sökt bidrag från andra finansiärer

Redovisa annat stöd och eventuella subventioner ex. lokalhyror
Fram till den 31 maj kommer vi att ha samma hyra som vi hade när Rikshem ägde fastigheten. Därefter har den nya fastighetsägaren (sedan 4/4-20) annonserat att vår hyra kommer
att vara 367.000/år. Någon motivering till höjningen har vi inte fått.

Beskriv hur föreningen är förankrad i Nacka kommun.
Våra verksamheter finns inom många områden. Vi har kontakt med vårdcentraler, sjukhus,
barnavårdscentraler, bibliotek, flera SFI-skolor, seniorboenden, kommunens volontärsamordnare och POSOM grupp. Vi samarbetar med Seniorsurf, Hållplats Forum, Rädda barnen
och Boo hembygdsförening och Nacka Kommun Vatten & Avfall. Vi har en omfattande
verksamhet med läxhjälp och sociala aktiviteter för äldre. Detta sker i vår egen lokal i Finntorp och på tre bibliotek.

Beskriv verksamheten som ansökan avser med mål och inriktning samt på
vilket sätt verksamheten har koppling till social- och äldrenämndernas ansvarsområden.
Vi ser hur många äldre i kommunen söker aktiviteter, umgänge och vill fortsätta att aktivera
sig och många även att ”göra nytta”. Vår mötesplats i Finntorp är kärnan i hela vår verksamhet, där erbjuder vi en rad aktiviteter. Flera av dem vänder sig direkt mot äldre så som




Torsdagsträffen samlas varannan torsdag året runt i våra lokaler mellan klockan 13:00
och15:00. En uppskattad verksamhet för våra äldre att träffas och umgås över en kopp
kaffe med något gott till. Brukar komma upp mot 8-10 personer.
Handarbetsgruppen, som består av 12 personer + tillfälliga gäster, träffas och umgås
medan de tillsammans arbetar med att sticka, virka och sy hantverk som sedan säljs i
butikerna. De träffas i lokalen varannan måndag 10:00–13:00.
Röda Korsets Mötesplats Kupan med second handbutik och café har öppet för
människor som på ett eller annat sätt har behov av sällskap eller befinner sig i en utsatt
situation. Vi har öppet onsdagar och lördagar 11:00–15:00. Många äldre kommer bara
och fikar och vi bjuder ofta på kaffet. Det kommer även många äldre med svag ekonomi
och handlar hos oss till en mycket billig peng (klädesplagg är ofta 10-20 kr/st och billiga
tyger och garner).

För de äldre som vill vara mer engagerade erbjuder vi en möjlighet att hjälpa till i verksamheterna, innan Corona hade vi en snittålder på ca 70 år på de som drev dessa verksamheter.
Även våra revisorer och många i styrelsen är äldre som vill ha större mening i vardagen.
Verksamheter som till största del har drivits av äldre (förutom cafeet i lokalen) är Träna
svenska och Läxhjälp som bedrivs i våra lokaler onsdagar 18:00–20:00. Lika uppskattat av
deltagarna som av våra läxhjälpare varav flera är pensionerade pedagoger).
Vi har en Lokal Krisberedskapsgrupp, som skall vara beredd att kunna rycka ut om det
skulle inträffa en krissituation i kommunen eller dess närområde, tex. då många äldre blev
ofrivilligt isolerade pga. Corona och behövde hjälp med inhandling av matvaror och apoteksvaror. Här handlar det mycket om att ”Ställa om från vardag till kris” där även våra
äldre frivilliga har en roll om det tex. är en skogsbrand eller olycka där de bidrar med allt
från att bereda fika till att vara medmänniska. Verksamheten har utrustning och utbildningar
i lokalen i Finntorp där det även bedrivs utbildning i första hjälpen. Vi har även en registrerad hjärtstartare i lokalen som finns med i hjärtstartarregistret så att den ska gå att hitta för
allmännheten.
Även våra verksamheter så som besök på äldreboenden, värdar/värdinnor på Nacka närsjukhus, assistans varje år vid influensavaccinering mm som inte äger rum i vår lokal skulle vara

omöjlig att bedriva om vi inte hade lokalen som är vårt kontor, samlingsplats och där vi förvarar och lämnar ut material, Rödakorsvästar mm. Och det är i lokalen som styrelsen har
sina ca 10 styrelsemöten per år för att kunna fortsätta att driva och utveckla verksamheten,
alla gör vi detta helt oavlönat.

Beskriv hur ni vill utveckla er verksamhet.
Både styrelsemedlemmarna och frivilligledarna kommer kontinuerligt med nya synpunkter
och idéer inom olika verksamhetsområden. Det som ligger på bordet nu är bla. Utbildning
mot digitalt utanförskap för äldre och ”gratis-kläd-butik” en dag i månaden där det är lika
viktigt att vi erbjuder äldre ett sammanhang då detta kommer drivas av äldre, som att vi erbjuder de med svag ekonomi (ofta äldre) ett sätt att förnya garderoben gratis. Självklart satsar vi på detta även av miljöskäl då vi vet hur mycket kläder, fullt fungerande, som slängs
varje år.
Inspirerade av andra Rödakorskretsar tittar vi även på möjligheterna att utöka verksamheten
med bingo, musikkvällar och att ringa varje medlem (uppskattningsvis 600 personer över 70
år) en gång per år på deras födelsedag för att gratulera, höra hur de har det samt erbjuda aktivitet hos oss i Röda korset Nackakretsen, som deltagare eller volontär.
Beskriv hur bidraget ska användas.
Exempel: Aktiviteten seminarier: xx kr, föreläsningsarvode xx kr, hyra av lokal xx kr.
Vi arbetar in i det längsta med att få utrustning sponsrad av näringslivet och ”arbetskraften”
är kostnadesfri. Alla frivilliga (uteslutande äldre) bjuds en gång per år på en sommarfest
(brukar komma ca 50 personer till vår lokal). Vi hyr några gånger per år in underhållare,
dragspelelare har varit återkommande men även musiker/sångare. Vår definitivt största
kostnad är hyran för lokalen på Fredrik Jahns Gränd 18 B som vi hyr av Kascar Finntorp
AB. Lokalen behöver vi för att kunna driva våra verksamheter, se ovan. Hyran är 245.950
kr för 2021.
Beskriv hur uppföljning av verksamheten kommer att ske.
Styrelsen ansvarar inför både medlemmar och centrala Svenska Röda Korset för hur
kretsens verksamhet bedrivs. Styrelsen träffas ca 10 ggr/år och frivilligledarna 2-3 ggr/år.
De senare rapporterar regelbundet till styrelsen. Styrelsemedlemmar besöker årligen de
olika verksamheterna på de platser de bedrivs.
Kretsen lämnar fullständig rapport om årets ekonomi och verksamhet till medlemmarna på
kretsstämman som hålls i februari varje år och till Svenska Röda Korset.
Datum
2021-01-26 (först inlämnad 2020-10-29)
Underskrift

Namnförtydligande och titel
Peter Rosell, ordförande

