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Till
Farsta stadsdelsnämnd

Ansökan om bidrag till Alternativ Helg
och uppsökande verksamhet i Verdandis regi.
Bilaga
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beviljar ett bidrag med 6 000 kr.

Gillis Hammar
stadsdelsdirektör

Annica Blomsten
avdelningschef

Sammanfattning
Verdandi Söder ansöker om medel för att delbekosta Alternativ Helg.
Arrangemanget anordnas utifrån den isolering och utsatthet som julen
innebär för många människor. Många hemlösa och ensamma farstabor,
bl a boende på Farsta Hotellhem brukar delta. Verdandi ansöker även om
bidrag till jourverksamhet.

BOX 6027

122 06 ENSKEDE, BESÖKSADRESS: LINGVÄGEN 100, 1 TR,

T F N : 5 0 8 1 8 0 0 0 , FA X : 5 0 8 1 8 0 9 9

GUBBÄNGEN

ABCDE
DNR 000621/2005

SID 2 (2)

Bakgrund
Verdandi Söder erbjuder under juldagarna arrangemanget Alternativ Helg.
Utsatta människor, hemlösa och ensamma erbjuds gemenskap. Verdandi har
genomfört Alternativ Helg under ett antal år. Det har varit julpyssel innan jul,
öppet hus till julbordet, julspel, filmvisning och uppträdande. Massmedia bevakar
verksamheten och bidrar till att göra den känd.
Redovisningar har inlämnats efter varje jul. Kommentaren har alltid varit att
arrangemanget varit uppskattat av besökare från Farstaområdet, men under senare
år också att många besökande varit i ”mycket dåligt skick”.
Arrangemanget har under många år beviljats bidrag från stadsdelsnämnden.
År 2003 byttes lokalen på Dejegatan 8 i Farsta till Hjälmarsvägen 4 i Årsta, vilket
medförde att ansökan om bidrag avslogs detta år. För 2004 beviljades åter bidrag
utifrån att många besökare 2003 varit farstabor som bl a hämtats dit av Verdandi.
Bra samarbete med Farsta Hotellhem har medfört att ett antal av besökarna kommer
därifrån. Verdandi Söder bedriver också uppsökande verksamhet, kamratstödsarbete
och jourverksamhet med bl a akuta sjukhustransporter.
Ansökan 2005
Verdandi ansöker om ett bidrag om 4 500 kr för att delbekosta julprogrammet
och ett bidrag om 1 500 kr för att behålla och förstärka jourverksamheten.
Som motivering till att ansökan inlämnas till Farsta stadsdelsnämnd anges att
många från Farsta besöker verksamheten, bl a med hjälp av Verdandis
uppsökande verksamhet.
Förvaltningens förslag
Verdandis anordnande av Alternativ Helg behövs för många människor i
en utsatt situation. Utifrån att farstabor deltar i arrangemanget föreslås att
Verdandi beviljas 4 500 kr i bidrag och 1 500 kr till den uppsökande
verksamheten som bedrivs bl a i Farsta.

