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Redovisning av verk sam hets bidra g för 2021 från
o socialnämnden
Markera med kryss vilken nämnd redovisningen gäller och fyll i
vilket år. Redovisningen ska bifogas ny ansökan.
som
Redovisning för hur bidragen har använts inklusive eventuella avvikelser från vad
i
tten
angavs i ansökan och om syftet med verksamheten uppnåtts. Fyll gärna i blanke
word eller motsvarande, skriv ut, skriv på, scanna in och skicka med e-post till
KOS@nacka.se senast 1 november.

Or2anisationsnummer
Förenimzens namn
802004-6044
FMN Storstockholm
(Föräldraföreningen Mot Narkotika)
Namn på kontaktpersonen för redovisnin2en ,och e-vostadress
Carolina Lagersten carolina@fmn-sthlm.se 0708998984
-

Beskriv hur verksamheten har f(enomförts?
FMN vill skicka ett stort tack till Nacka kommun för det generösa bidraget 2021 . Nacka
kommuns bidrag har använts till att invånarna har fått hjälp råd och stöd i vårt
anhörigprogram. Vi har haft enskilda rådgivningar, anhörigkurser och gruppsamtal.
Har verksamheten avvikit från vad ni ansökte om?
rådande
Nej, vi har dock anpassat vår verksamhet och arbetat mer digitalt på grund av
pandemi.
el:
Redovisa hur ni har använt bidraget. Redovisa kostnaderna for varje aktivitet. Exemp
Aktiviteten seminarier. xx kr - föreläsninesarvode, xx kr hvra av lokal
Bidraget vi fick av Nacka kommun har betalat för 2 personers kurshelg i internatform
tillfällen
20.000kr, åter och förträffar 8 tillfällen 24.000kr samt individuell rådgivning vid 6
6.000kr samt enskild samtalsrådgivning gånger 10.000kr
Annat som är av intresse för social- eller äldrenämnden.
Tom augusti 2021 har FMN Storstockholm bl.a.

•

ett beroende
Genom fört ca 65 rådgivningssamtal för barn/syskon till en person med

•

och övriga
Genom fört ca 550 rådgivningssamtal för familjer , föräldrar, barn, syskon
närstående, till stor del via telefon och digitalt

•

vår hemsida och
Dagligen svarat och bistått vid frågor via telefon eller meddelande via
sociala medier.

•

novemb er 2021 och
En tre dagars anhörigkurs i har hållits i september, en till är planerad i
en digital anhörigkurs under sommaren pga Covid 19
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•

t
av två kursledare) för anhöriga som genomgåt
Återt räffa r och förträ ffar på kvällstid (ledda
.
FMN ' s anhörigkurs total t 8 tillfäl len per grupp

•

Handledning för våra rådgivare.

•

•

r
amhet för att kunna möta behovet även unde
Behö vt arbeta med digitalisering av vår verks
rådande pandemi.
Socialstyrelsen samt representanter för
Ingå tt i brukarreferensgrupp tillsammans med
stadsdelarna

•

Sam arbe tat med Maria Ungdom.

•

deltagit i styrelsemöten och
Föreläst via nätverken SNAPH och NSPH samt
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