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ANSÖKAN OM
VERKSAMHETSBIDRAG

Datum

28 September 2021
Organisation
Organisation (enligt organisations- eller registreringsbevis)

Organisationsnummer

Bufff Stockholm

8024111968

c/o adress

Besöksadress

Prästgårdsgränd 2
Utdelningsadress

Postnummer

12544

Ort

Älvsjö

E-postadress

Telefon

stockholm@bufff.se

08 501 293 10

Webbadress (hemsida)

Bankgiro/Plusgiro

www.bufff.se

277269-7

Organisationsform
Aktiebolag

Handelsbolag

Enskild firma

Ekonomisk förening

Om annan, ange
Ideell förening

Stiftelse

Kortfattad beskrivning av organisationen (cirka tre meningar)
Bufff arbetar för att förebygga kriminalitet och psykisk ohälsa hos barn med föräldrar i fängelse. Vi stärker barnen
och ger dem möjligheter till egna livsval, att inte tvingas gå i föräldrarnas fotspår. Vi ger barnen en chans att bli
inkluderade i samhället, att inte hamna i utanförskap. Vi ger stöd till barn i hela länet.
Kontaktperson från organisationen
Namn

Telefon dagtid

Sara Drevendal

08 501 293 10

E-post

Belopp som söks

sara@bufff.se

300 000kr

Bekräftelse
Härmed intygas att vi har tagit del av riktlinjerna för verksamhetsbidrag till organisationer inom arbets- och företagsnämndens ansvarsområde
Uppgifternas i ansökan styrks av firmatecknare, för- efternamn (ingen signatur krävs)

Alejandra Castaneda
Övriga kommentarer

Söker för projekt
Projektets namn

Barn och ungdomsverksamhet
Projektets startdatum (åååå-mm-dd)

Projektets slutdatum (åååå-mm-dd)

2022-01-01

2022-12-31

Lokal/plats för genomförandet

Lokalen finns i Älvsjö men stödet erbjuds barn och ungdomar i hela Sverige.
Målgrupp(er) som projektet vänder sig till

Barn och ungdom med frihetsberövad familjemedlem i häkte, fängelse eller frivård.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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Hur tänker ni arbeta för att nå den planerade målgruppen?

Fortsätta bedriva vår uppsökandeverksamhet. Använda oss av sociala medier för att sprida att vi finns. Föreläsa i
skolor och övriga organisationer.
Hur tänker ni arbeta för att verka efter Nacka kommuns mål?

Vi erbjuder alla barn och ungdomar en öppen verksamhet med individanpassat stöd. Alla barn och ungdomar är
välkomna och får vara med i organisationen så länge de önskar. Barnen är med och påverkar vilket stöd de vill
ha och vilka aktiviteter de önskar. Barnen är med på Bufffs årsmöte och röstar.
Eventuella samarbetspartners

Kriminalvård, socialtjänst, skola, BUP samt flertalet övriga organisationer och föreningar.

Planerat projekt, kortfattad beskrivning
Sammanfattning av planerat projekt (hänvisning till bilaga accepteras ej)
Mål och ambitioner för verksamheten

Att alla barn får individanpassat stöd och egen information.
Förväntad kvalitet och nytta med verksamheten för nackabon

Att alla barn får samma rätt till stöd utifrån deras specifika situation.
Verksamhetens aktiviteter och innehåll

Öppet hus , löpande stödträffar/enskilda stödinsatser, helgaktiviteter, sommarläger, skidresa, firande av högtider.
Verksamhetens tillgänglighet för nackabor och målgrupp (information, lokalisering och öppettider)

Stöd på plats i Älvsjö, stöd i Nacka via mobila insatser samt digitalt stöd via stödtelefon och chatt.
Beskrivning av hur organisationen kommer att följa upp att resultaten och dess effekter uppfyller ställda mål

Information om genomförd verksamhet visas i verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Beskriv hur ni använder resultaten i förbättringsarbetet

Vi sammanställer hur vi ska fördela intäkter för att få ihop verksamheten
Antal anställda i organisationen

Antal medlemmar i organisationen

Omfattning av ideellt arbete i organisationen

5

1802

Vid behov några timmar i månaden

Bidrag från andra finansiärer
Beviljade och sökta bidrag från andra finansiärer, innevarande och kommande år

2814 317 kr från Kriminalvården, kommuner och gåvor/stipendier.

Redovisning av tidigare resultat, effekt och kvalitet
Redovisning av tidigare uppnådda resultat, effekt och kvalitet av verksamheten för nackabon, samt nöjdhetsuppföljningar för senast genomförda verksamhetsår, och gärna
tidigare år, i det fall organisationen erhållit medel för projektet från Nacka kommun

Se bifogade dokument
Redovisning av ekonomiskt utfall för de två senaste verksamhetsåren

Se bifogade dokument
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Geografisk spridning
Spridning i länet (kryssa för de kommuner där projektet genomförs)
Ingen annan kommun

Botkyrka

Danderyd

Ekerö

Haninge

Huddinge

Järfälla

Lidingö

Norrtälje

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Sigtuna

Sollentuna

Solna

Stockholm

Sundbyberg

Södertälje

Tyresö

Täby

Upplands-Bro

Upplands-Väsby

Vallentuna

Vaxholm

Värmdö

Österåker

Kompletterande information om platser där projektet ska genomföras

Information om besökare i Nacka
Totalt antal besökare

238 stycken
Andel flickor 0-25 år, ange värde i %

Andel pojkar 0-25 år, ange värde i %

Andel kvinnor 26- år, ange värde i %

Andel män 26- år, ange värde i %

Andel 0-5 år, ange i %

Andel 6-12 år, ange i %

Andel 13-20 år, ange i %

Andel 21-25 år, ange i %

Budget för projekt som ansökan avser
Ange intäktsposter

Se bifogad årsredovisning
Summa intäkter

Se bifogad årsredovisning
Ange utgiftsposter

Barn och ungdomsverksamhet 138 000kr Familjeverksamhet 132 000kr Resekostnader 15 000kr Administrativa
kostnader 15 000kr
Summa utgifter

300 000kr
Netto
Eventuella kommentarer till budgeten

Fem stycken dokument bifogas.

Skicka
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