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Ansökan mångfaldsbidrag
Föreningens namn
Astma och Allergiföreningen för lägerverksamhet

Rubrik som förklarar vilken aktivitet eller insats som ni söker bidrag för
Sommarläger för barn med funktionsnedsättningen allergi/astma

Tidpunkt/tidsperiod för insatsen eller aktiviteten
1218 juli (1 deltagare) och 1225 juli (3 deltagare) 2020

Plats för insatsen eller aktiviteten
Assögården, Barnens Ö (Väddö, Norrtälje kommun)

Beskriv aktiviteten eller insatsen som bidraget söks för
Deltagande i sommarläger/"knatteläger" för åldersgruppen 710 år vecka 29 (1218 juli) för 1 av våra medlemmar samt deltagande i
sommarläger/"seglarläger" för åldersgruppen 1115 år vecka 2930 (1225 juli) för 3 av våra medlemmar. Deltagarna lär sig segla, paddla
kanot, bada, leka mm och får nya vänner för livet. En trygg paus för föräldrarna samtidigt som barnen får möjlighet till en social mötesplats
med andra barn utan att behöva känna sig annorlunda. Seglingen är särskilt bra för att träna samarbete och respekt och för att kunna få
utvecklas och känna att man klarar att lära sig nya spännande aktiviteter – och kanske väcks också ett nytt fritidsintresse. Se vidare bifogad
ansökan/beskrivning.
Beskriv vilken målgrupp aktiviteten eller insatsen riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Barn med allergi/astma och med fortlöpande läkarkontakter för att hantera sin funktionsnedsättning. Unik verksamhet som pågått varje
sommar sedan 1979 (först i länsföreningens regi och från 2012 i lägerföreningens regi) vad gäller åldersgruppen 1115 år och från 1986 vad
gäller åldersgruppen 710 år. Fyller stort behov för barn med funktionsnedsättning.

Beskriv hur ni planerar att uppnå mångfaldsbidragets syfte
För barn med allvarlig allergi/astma är detta en av de få typer av verksamheter i form av sommarläger som de kan delta i. En trygg paus för
föräldrarna samtidigt som barnen får möjlighet till en social mötesplats med andra barn utan att behöva känna sig annorlunda. Lägren
fokuserar på det friska och ger barnen ett sjö och seglingsintresse, där man ges möjlighet att bli riktigt duktig på något. Säkerheten står
ständigt i centrum med erfarna ledare. Målet med föreningens lägerverksamhet är:
* Att deltagarna ska få möjlighet att utvecklas som barn utan att begränsas av sin funktionsnedsättning.
* Att barnen får vara på läger utan att känna sig särbehandlade eller annorlunda.
* Att barnen kan växa socialt genom att vara på läger (internat) med andra barn och utan föräldrarna närvarande.
* Att barnen får utvecklas och lära sig nya färdigheter, inte minst segling, och känna glädjen av att klara av saker som man tidigare inte trott
sig om att kunna klara.
* Att barnen, liksom deras föräldrar, kan känna trygghet i att lägerverksamheten genomförs utifrån en omsorgsfull planering för att klara
mathållningen med hänsyn till alla olika matallergier, god sjukvårdsorganisation med läkare och sjuksköterskor på plats, en rimlig
logistandard utifrån behoven (det bästa som finns på Barnens Ö), utvecklad säkerhetsorganisation, stor kontinuitet i ledarkåren, bra
pedagogik och gott ledarskap.
Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till aktiviteten eller insatsen
Vi är en lokalförening inom Astma och Allergiregionföreningen StockholmGotland ("distriktet") med uppgift att verka inom hela Stockholms
län. Samarbetar med både regionföreningen, Stockholmsföreningen och Astma och Allergiförbundet nationellt. Vi samarbetar också med
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta och dess Roslagsdistrikt, en ideell civil ungdomsorganisation med stor erfarenhet av seglarläger och
läger för barn och ungdom med funktionsnedsättningar (diabetes, medfödda hjärtfel, döva). Samarbetar också med Stiftelsen Barnens Dag,
som förvaltar Barnens Ö i Roslagen och driver kollo på mer än 30 gårdar där.
Övriga upplysningar

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
Ansökan Tyresö 8 april 2020.pdf
Flyer_A4 2020.pdf
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Nedan anger ni storleken på respektive intäkt och omkostnad som behövs för att genomföra aktiviteten eller
insatsen. E-tjänsten beräknar underskottet som återstår när alla intäkter och omkostnader är angivna. Underskottet
utgör det ansökta beloppet. Har ni ingen beräknad intäkt/omkostnad ange 0.

Budgeterade intäkter (kr)
Avgifter (exempelvis biljettintäkter eller deltagaravgifter)
113400
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
470500
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
87000
Resor/transporter
9000
Lokalhyra
268000
Utrustning/material
12000
Marknadsföring
3000
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
234400
Specificera övriga kostnader
Matvaror och köksförbrukningsmaterial 110.000
Kökschef och köksbiträde 53000
Försäkringar 29000
Mediciner,handsprit,sjukvårds & förbandsmateriel 5000
Lägerdrift (skötsel & drift av båtar & utrustning,lekmaterial,säkerhetsutrustning mm 30000
Bankkostnader, telefon samt oförutsett 7400

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
583900
Summa kostnader
613400
Egen finansiering anges här
5000
Ansökt belopp
24500
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