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Sammanfattning
I enlighet med stadsdelsnämndens rutin för bidragsgivning
kan projektbidrag beviljas till föreningar och frivilliga
organisationer, som på lokal nivå bedriver verksamhet som
kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet för boende inom
stadsdelsområdet. Det finns ett bidrag att söka. Ansökan kan göras
vid två tillfällen under året, den 1 mars och den 15 augusti.
Sammanlagt har fem ansökningar om projektbidrag kommit in.
Beslut om bidrag upp till 10 000 kronor fattas av stadsdelsdirektören och rapporteras löpande till nämnden.
För år 2019 har nämnden avsatt 200 000 kronor för dessa ändamål.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden i detta ärende beviljar
bidrag med 152 900 kronor. Om föreslagna bidrag beslutas har
nämnden 27 050 kronor kvar att fördela under året.
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Äldre- och socialtjänstavdelningen
Sankt Eriksgatan 117
Box 450 75
104 30 Stockholm
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Tidigare under året har 6 000 kronor till Vasaträffens gymnastik
beviljats. Till PRO Norrmalm har bidrag på 7 000 kronor för
studiecirklar och 7 050 kronor för bidrag till sommaraktiviteter
beviljats.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden kan bevilja projektbidrag till föreningar och
frivilliga organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar
eller stödjer nämndens verksamhet. Bidrag kan avse kultur,
evenemang och aktiviteter som på olika sätt verkar för att öka
människors samhällsengagemang och/eller erbjuder meningsfulla
fritidsaktiviteter inom nämndens ansvarsområde. Bidrag beviljas
inte för ren hobby- eller fritidsverksamhet för vuxna.
Stadsdelsnämnden kan endast bevilja bidrag till föreningar och
organisationer som bedriver verksamhet på lokal nivå riktad till
boende inom stadsdelsområdet. För att komma ifråga för
bidragsgivning ska föreningen eller organisationen arbeta i
överensstämmelse med demokratiska värden och vara ideellt
inriktad. Bidrag ska avse ett avgränsat projekt eller särskild insats,
begränsat till tiden tolv månader från projektstart.
Ansökan kan göras vid två tillfällen under året, den 1 mars och den
15 augusti. Beslut om bidrag upp till 10 000 kronor beslutas av
stadsdelsdirektören och rapporteras löpande till nämnden.
För år 2019 har nämnden avsatt 200 000 kronor för bidrag till lokala
föreningar och organisationer.
I detta ärende redovisas fem ansökningar.
Ärendet
Nedan följer en kortfattad beskrivning av den verksamhet som
bedrivs av de föreningar/organisationer som inkommit med ansökan
till äldre- och socialtjänstavdelningen den 1 mars 2019.
Äldrekontakt
Äldrekontakt är en volontärorganisation som vänder sig till
pensionärer som har ett litet socialt nätverk och som har svårt att
ta sig ut på egen hand. Frivilliga volontärer turas om att bjuda sex
till åtta pensionärer till sitt hem på fika en gång i månaden. Andra
volontärer fungerar som chaufförer till och från träffarna. Mellan
träffarna har den volontär, som är gruppledare, telefonkontakt med
de som ingår i gruppen.
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Äldrekontakt har tre aktiva fikagrupper inom stadsdelsområdet.
Volontärerna är i alla åldrar men majoriteten är mellan 25 och 45 år,
varav många är barnfamiljer.
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Projektbidrag har sökts för att stötta gruppledare och volontärer
och kunna driva fikagrupperna vidare under 2019.
Förvaltningen ser verksamheten som mycket värdefull för de
personer som deltar i fikagrupperna och föreslår ett bidrag på
30 000 kronor.
SPF seniorerna Norrmalm
SPF har många medlemmar på Norrmalm. Verksamheten riktar sig
främst till äldre som, ännu inte eller i liten utsträckning, är beroende
av insatser från äldreomsorgen. Föreningen lägger stor vikt vid att
medlemmarna ska känna sig delaktiga i det som händer i stadsdelsområdet.
Projektbidrag har sökts för aktiviteter såsom promenader, fördrag
om stadsdelsområdet och studiebesök. Vid varje aktivitet finns en
medlem som fungerar som gruppledare. Detta för att alla ska hitta
rätt och känna sig välkomna. Gemensamma måltider eller fika är
viktigt för att umgås och träffa nya människor, dessa sammanfaller
ofta med en aktivitet. Föreningen planerar också att genomföra en
lunch med underhållning då föreningen firar 60 år.
Föreningen har ansökt om 77 000 kronor men eftersom det inte
finns någon klar planering och budget för höstens aktiviteter
beviljas inte bidrag för den delen utan föreningen får inkomma
med en ny ansökan till hösten. 60-årsjubileet kan förvaltningen
inte se som ett projekt. Förvaltningen föreslår därmed ett bidrag
på 21 000 kronor för vårens projekt.
Öppna teatern
Öppna teatern är en ideell förening där målsättningen är att med
teaterns hjälp kunna inspirera till emotionella och intellektuella
aktiviteter hos alla människor. Verksamheten vänder sig till de
grupper som inte själva har möjlighet att ta sig till scenerna, utan
uppträder på omsorgsboenden och dagverksamheter. Under
föreställningarna kommunicerar skådespelarna med publiken på
ett personligt plan och är lyhörda för dagsformen hos åskådarna.
Föreningen har tolv olika repertoarer att erbjuda.
Under 2019 ska sammanlagt 24 föreställningar med en väl
inrepeterad repertoar göras på sex olika ställen inom
stadsdelsområdet. Föreställningarna ändras lite efter önskemål från
besökare och med hänsyn till lokal. Teatergruppen har en god
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kännedom om sin publik och kan på detta sätt kommunicera på
ett personligt plan och möta publikens förväntningar.
Då teatergruppen är mycket uppskattad och efterlängtad föreslår
förvaltningen ett bidrag på 74 400 kronor.
PRO Norrmalm
PRO ska verka för sammanhållning och stöd mellan olika
pensionärsgenerationer och för gemenskap mellan medlemmar.
Föreningen försöker hitta avgiftsfria aktiviteter då ett stort antal
medlemmar annars inte skulle ha möjlighet att delta.
PRO Norrmalm bedriver en aktiv verksamhet med föreläsningar,
museer- och studiebesök, informationsmöten och studiecirklar.
Medlemmarna erbjuds även friskvård och utflykter.
PRO Norrmalm har ansökt om bidrag till två olika projekt.
- Föreläsningar och studiebesök. Här erbjuds bland annat
föreläsningen ”Dags att odla” och studiebesök på Kungliga
Musikhögskolan. Under våren planeras flera andra aktiviteter.
- Utflykt till Nynäshamn med buss den 22 maj. Under dagen
erbjuds guidning på Mopedum – moped och nostalgi museum i
Nynäshamn och senare lunch på närbelägen restaurang.
Deltagarna betalar själva en del av kostnaden.
Förvaltningen föreslår ett bidrag om sammanlagt 27 500 kronor.
OSA Studios
Ansökan har inkommit för sent och behandlas inte.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av äldre- och socialtjänstavdelningen.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att projektbidrag beviljas enligt
nedanstående:
Projektbidrag 2019
Äldrekontakt
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

Sökt bidrag
30 000 kronor

Tillstyrkt bidrag
30 000 kronor
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SPF Seniorerna Norrmalm

77 000 kronor

21 000 kronor

Öppna teatern

74 400 kronor

74 400 kronor

PRO Norrmalm

27 500 kronor

27 500 kronor

ODA Studios

12 000 kronor

0 kronor

220 900 kronor

152 900 kronor

SUMMA

Om föreslagna bidrag beslutas har nämnden 27 050 kronor kvar att
fördela under året.
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