Nacka kommun

Ansökan om verksamhetsbidrag från
socialnämnden
Information om ansökningsprocessen
Ansökan ska innehålla nedanstående uppgifter och vara socialnämnden tillhanda
senast den 1 november. Fyll i ansökan digitalt och e-posta den tillsammans med
bilagor till: KOS@nacka.se
Ansökan ska vara inkommen i rätt tid, komplett ifylld och bifogad med
nedanstående dokument för att handläggas:
•
•

Senaste årets verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Redovisning av eventuellt verksamhetsbidrag för innevarande år (sker på
separat redovisningsblankett)

När vi har mottagit den kompletta ansökan e-postar vi en bekräftelse.

1 november
Sista
ansökningsdag

November

December

Januari

Handläggning av
bidragsansökningar

Beslut för
nästkommande
år

Utbetalning
av beviljat
bidrag
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Ansökan
Ansökan avser år:

2022

Uppgifter om föreningen
Föreningens namn

Organisationsnummer

Bris - Barnens rätt i samhället

802013-3420

c/o adress

Besöksadress

Klicka här och skriv c/o adress.

Arenavägen 61, 121 77 Johanneshov

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Box 10147

121 28

Stockholm-Globen

E-postadress

Telefon

info@bris.se

08-598 888 00

Hemsida

Bankgiro/Plusgiro alternativt bank +
clearingnummer och kontonummer

www.bris.se

PG 90 15 04 - 1
BG 901 - 5041

Organisationsform

☒ Ideell förening

☐ Stiftelse

☐ Annan form: Klicka här och skriv vilken form.

Kontaktperson för ansökan från föreningen
Namn

Telefon dagtid

Linn Nordli

073-094 62 06

Roll i föreningen

E-postadress

Regionombud Mitt

linn.nordli@bris.se

Bekräftelse

☒ Jag har läst och bekräftar att föreningen uppfyller de krav som ställs i
socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag.
Övriga kommentarer

Klicka här och skriv eventuell övrig kommentar.
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Kortfattad beskrivning av föreningen och hur den har koppling till
socialnämndens ansvarsområden (cirka 3 meningar)
När det gäller Bris koppling till socialnämndens ansvarsområden är det förstås
framförallt genom vårt direkta stöd till barn och unga som vi kompletterar
verksamheten. Utöver att erbjuda stöd och en möjlighet att få prata om sina
tankar är en viktig funktion under våra stödsamtal att tillsammans med barnet
utforska vem eller vad i barnets närhet som kan hjälpa barnet ur sin situation.
Ofta är det socialtjänsten som blir den relevanta myndigheten att vända sig till.
Ibland kan barnet själv ta kontakt med socialtjänsten, ibland hjälper vi barnet
att identifiera en vuxen i nätverket som kan hjälpa till i kontakten och ibland
blir det vi som tar kontakt med socialtjänsten för barnets räkning.
Information om föreningen
Antal medlemmar i föreningen totalt

Antal medlemmar i/från Nacka

6512

3211 medlemmar i Region Mitt (dit
Nacka tillhör)

Antal anställda i föreningen

Medlemsavgift per år

84 personer omräknat till
heltidstjänster

360 kr

Målgrupp(er) som föreningen vänder sig till

1. Barn och unga som vi möter i våra stödkanaler
(Telefon, chatt, mejl, gruppstöd, Brismottagningar)
Psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter samt utsatthet för våld, övergrepp
och kränkningar är de tre vanligaste kontaktorsakerna när ett barn kontaktar
Bris. Men barn hör också av sig med funderingar kring livets alla områden:
vänner, skolan, kärlek och existentiella frågeställningar om att vara ung
människa. Barn som söker stöd hos Bris är mellan 7 och 18 år. Snittåldern för
barn som kontaktar Bris var 14,3 år under förra året. I 8 av 10 samtal
identifierar sig barnet som tjej. Bris gruppstöd vänder sig till barn och unga
som behöver ett direkt och fördjupat stöd. Här får barn och unga i utsatta
livssituationer stöd, kunskap och strategier att hantera sin livssituation. Bris
gruppstöd sker främst genom fysiska träffar, men har också utvecklats online.
Under våren 2021 öppnade Brismottagningar som är ett lokalt, fördjupat och
individuellt anpassat stöd till barn och unga. Genom Brismottagningarna får
fler barn möjlighet till direkt och nära stöd från Bris. Stödet sker i huvudsak i
form av fysiska möten på plats i Stockholm utifrån barnets behov.
2. Föräldrar och andra nära-barn vuxna som vi möter i våra stödkanaler
(Gruppstöd, Brismottagningar, Brisvuxentelefon om barn, bris.se och sociala
medier)
För att skapa ett indirekt stöd till barn erbjuder Bris stöd till vuxna i frågor om
barn via Bris vuxentelefon om barn. Där får vuxna stöd, vägledning och
information om hur de kan bidra till att förändra ett barns situation till det
bättre. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i
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våra samtal. Bris vuxentelefon om barn finns också som stödlinje för
arabisktalande och som stödlinje för idrottsledare. Bris erbjuder också ett
utökat stöd till föräldrar och andra vuxna genom professionella råd och nya
kunskaper på bris.se och i sociala medier. Genom Brismottagningar erbjuds
familje- och föräldrastöd genom stödjande samtal, digitalt och på plats i
Stockholm. Inom ramen för vår stödhelgsverksamhet erbjuder vi
föräldraträffar och individuella samtal med föräldrar. Riktat till
familjehemsföräldrar erbjuder vi föreläsningar och direkt stöd.
3. Vuxna som på olika sätt arbetar för eller med barnets
rättigheter.
Via utbildningar inom barnkonventionen, föräldraskapsstöd, barns och ungas
inflytande och psykoedukation bidrar vi indirekt till att fler barn och unga
får sina rättigheter tillgodosedda. Bland annat genomför vi utbildningar för
gruppledare inom utbildningsprogrammet "Föräldraskap i Sverige" som riktar
sig till nyanlända föräldrar. Vi erbjuder också utbildningar inom metoden
Expertgrupp barn, Bris metod för barns delaktighet och inflytande, och Mina
föräldrar är skilda. I Bris nätverk – Sveriges största nätverk för barnrättsfrågor
- samlar vi och möter samhällets aktörer som på olika sätt arbetar med
och/eller för barn.
Via vårt påverkansarbete möter vi politiker och beslutsfattare, personer som
genom sina beslut har möjlighet att påverka barn och ungas livssituation och
tillgången till deras rättigheter.
Beskriv föreningens förankring i Nacka och tillgänglighet för nackabor

Bris har en god förankring i Nacka och en hög tillgänglighet för nackabor. Vår
stödlinje 116 111, chatt och mail är öppen och tillgänglig dygnet runt för alla
barn som bor i Nacka. Vuxentelefonen är även den tillgänlig för alla vuxna
nackabor. Under 2021 har vi öppnat en Bris-mottagning i Globen i Stockholm
dit barn boende i Nacka är välkomna. Alla de digitala öppna utbildningar,
föreläsningar och nätverk är öppna för nackabor och vi har aktivt gått ut med
information genom utskick och via sociala medier för att nå fler personer
boende i Nacka kommun.
Under de gågna åren har vi även haft hög fysisk närvaro i Nacka genom
deltagande på idrottsevenemang, skolbesök och deltagande under events så
som Orminge-karnivalen. Under 2020 har Bris behövt ställa om på grund av
restriktionerna kopplade till Covid-19 och det mesta av vårt stöd skedde
digitalt, vi hann dock med att göra ett skolbesök i Orminge tillsammans med
politiker och elever innan restriktionerna skärptes. Nu när restriktionerna har
släppt så kommer vi åter via fysisk närvaro fortsätta förankra oss i Nacka
kommun. Bland annat genom att under Barnkonventionsveckan (i mitten av
november) besöka skolor i Nacka kommun för att dela ut information om Bris
och om barns rättigheter. Vi kommer även återuppta vårt deltagande på
idrottsevenemang och de fysiska aktiviteter kommunen anordnar.
Beskriv hur föreningen arbetar för att engagera ideella krafter i sitt arbete

Bris region Mitt har 68 volontärerna med en bred bakgrund och kompetens
inom bland annat skolan, som lärare, specialpedagoger och kuratorer. Också
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läkare, jurister samt freds- och konfliktvetare finns representerade i
volontärsgruppen. Dessutom finns en grupp volontärer som kommer från
företagssidan och arbetar inom försäkring, fastighetsförvaltning och
försäljning. Dessa olika bakgrunder kompletterar varandra och erbjuder olika
perspektiv in i volontärsuppdraget. Under rekryteringsprocessen får alla nya
volontärer kunskap om Bris verksamhet, vår historia och de frågor som vi
driver, dessutom ingår kunskap om barnkonventionen. Vi erbjuder också
fördjupande utbildningar till våra volontärer i bland annat barnkonventionen.
Genom att skriva motioner och åka på kongresser är Bris medlemmar med och
påverkar hela organisationen. Volontäruppdragen innefattar oftast besök på
skolor, mässor, temadagar och idrottsevenemang.

Ansökan
Belopp som söks

280 000 kr
Beskriv mål och ambitioner för verksamheten kopplade till det ansökta verksamhetsbidraget

1. Bris ska arbeta för att barn och unga ska få ökade möjligheter till delaktighet
och inflytande i sina liv och i samhället. Bidrar till att barnets rättigheter
tillgodoses enligt barnkonventionens artikel 12.
2. Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna då vuxna som ser och
agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor. Leder till ett indirekt stöd till barn.
3. Etablera och skapa kännedom om Brismottagningar. Leder till utökade
möjligheter för stöd för barn genom möjligheten att träffa en briskurator för
stöd på plats i Stockholm.
4. Antalet medlemmar i Bris nätverk, mötesplatsen för barnets rättigheter, i
region mitt ska öka. Leder till att fler får ökad kunskap om barns livsvillkor och
barnets rättigheter. Leder samtidigt till en stärkt mötesplats för samverkan där
nätverkets medlemmar får träffa andra som arbetar för eller med barnets
rättigheter.
5. Antalet medlemmar i Bris som organisation i region mitt ska öka. Leder till
att fler arbetar tillsammans för att barnets rättigheter tillgodoses i samhället.
6. Bris ska genom aktivt deltagande på olika arenor där barn och unga men
även vuxna finns, fysiskt som online, sprida kunskap om Bris verksamhet samt
barnets rättigheter. Leder till ökad kunskap om Bris olika stöderbjudande samt
ökad kunskap om barnets rättigheter.
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7. Bris ska särskilt fokusera på att samhället bättre ska tillgodose barnets
rättigheter, med särskilt fokus på att förbättra barns psykiska hälsa, arbeta för
ett inkluderande samhälle och ett samhälle fritt från våld mot barn. Bidrar till
stärkandet av barnets rättigheter.
Redovisa i punktform vilka kostnader verksamhetsbidraget ska användas till (exempel: aktivitet
seminarier xx kr, föreläsningsarvode xx kr)

Se bifogat dokument "Bris budgetprognos 2021-2022"
Beskriv nyttan av föreningens verksamhet kopplat till socialnämndens ansvarsområde

Många barn som hör av sig till oss berättar om sina tankar för första gången i
kontakten med oss. Ofta är någon av våra kuratorer den första vuxna som får
höra barnets tankar och utmaningar. Utöver att erbjuda stöd och en möjlighet
att få prata om sina tankar är en viktig funktion under våra stödsamtal att
tillsammans med barnet utforska vem eller vad i barnets närhet som kan hjälpa
barnet ur sin situation. Ofta är det socialtjänsten som blir den relevanta
myndigheten att vända sig till. Ibland kan barnet själv ta kontakt med
socialtjänsten, ibland hjälper vi barnet att identifiera en vuxen i nätverket som
kan hjälpa till i kontakten och ibland blir det vi som tar kontakt med
socialtjänsten för barnets räkning.
Beskriv hur uppföljning av resultaten och dess effekter mot uppställda mål kommer att ske

För flera av målen använder vi enbart kvantitativa mätningar av uppfyllelsen.
För dessa mål utgör till exempel antalet stödkontakter eller antalet medlemmar
i Bris Nätverk och i Bris medlemsorganisation mätpunkterna. För andra mål
mäter vi uppfyllelsen som en kombination av kvalitativa och kvantitativa
mätpunkter.

Annat ekonomiskt stöd och andra bidrag
Exempel kan vara bidrag från offentliga fonder, statliga myndigheter, andra
kommuner, annan nämnd i Nacka kommun med flera.
Redovisa nedan beviljade och sökta bidrag från andra finansiärer innevarande och
kommande år.
År
Vänligen se
bifogat
dokument "Bris
budgetprognos
2021-2022".

Finansiär

Ansökt belopp

Beviljat belopp

Klicka här och
skriv finansiär.

Klicka här och
skriv belopp.

Klicka här och
skriv belopp.

Klicka här och
skriv år.

Klicka här och
skriv finansiär.

Klicka här och
skriv belopp.

Klicka här och
skriv belopp.
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Klicka här och
skriv år.

Klicka här och
skriv finansiär.

Klicka här och
skriv belopp.

Klicka här och
skriv belopp.

Klicka här och
skriv år.

Klicka här och
skriv finansiär.

Klicka här och
skriv belopp.

Klicka här och
skriv belopp.

Klicka här och
skriv år.

Klicka här och
skriv finansiär.

Klicka här och
skriv belopp.

Klicka här och
skriv belopp.

Ange annat stöd och/eller subventioner (t.ex. lokalhyror) som föreningen har, inklusive summa

Vänligen se bifogat dokument "Bris budgetprognos 2021-2022".

Bilagor
Kryssa i vilka bilagor som bifogas till ansökan:
☒ Senaste årets verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (krav)
☒ Redovisningsblankett för beviljat verksamhetsbidrag innevarande år (krav om
föreningen fått det beviljat)
☒ Annat: Ansökningsbrev Bris, Budgetprognos 2021-2022, Årsrapport 2020,
Bris långsiktiga plan 2021-2025
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