
 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
 Ansökan: 3812
 Omgång: Brita Maria Renlunds minne 2017

Kontaktuppgifter
namn: Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Lärum

användarnamn: FDUVLarum

e-post: inger.tallgard@fduv.fi

adress: Storalånggatan 60, 65100 VASA, Vasa

Sammandrag

ändamål och belopp

Jag/Vi ansöker: för att ordna fritidsverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna med utvecklingsstörning under
2017 i Jakobstadsnejden.

Ansökt belopp: 3000

bransch

Bransch: Barn och unga med särskilda svårigheter

information

Åldersgrupp: 7-15 år

Region: Övriga Österbotten

Sökandes beviljade ansökningar: 2015:
FDUV
SAMS
Övriga?

2016:
FDUV
SAMS
Övriga?

Sökandes aktuella ansökningar: SAMS?

projektplan

Aktivitet/verksamhet: Föreningen grundades xxx och har idag 120 medlemmar, främst personer med
utvecklingsstörning men även deras anhöriga och vänner. Till föreningens verksamhetsområde hör kommunerna
Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Föreningen hör till förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV). Föreningen
ordnar fritidsverksamhet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning men ordnar också verksamhet som är
öppen för andra medlemmar i hela nejden.

Under 2016 gjordes en undersökning där det framkom att det finns önskemål om regelbunden fritidsverksamhet för
barn och ungdomar i Jakobstadsnejden. Därför kommer vi under 2017 att ordna följande regelbundna aktiviteter
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och söker bidrag för dessa:
- Under sommaren ordnas friidrott varje måndag kväll på idrottsplanen i Jakobstad
- Under hösten ordnas vattengymnastik varje tisdag i Jakobstads simhall och lässtund i biblioteket varje fredag.
- Under vintern åker vi pulka varje torsdag i på Jeppisberget. Här skall föreningen investera i ett antal pulkor.

Målsättning/förväntade resultat: Vår målsättning är att barn och ungdomar med utvecklingsstörning har en
regelbunden fritidssysselsättning då de rör på sig och träffar samtidigt andra. Vi tränar samtidigt den sociala
kompetensen på egen hand och den egna självständigheten.

Samarbetspart: Vi ordnar friidrotten tillsammans med DUV i Nykarleby och vattengymnastiken i samarbete med
Folkhälsan i Jakobstad.

Våra regelbundna lässtunder ordnas vid och i samarbete med kommunens bibliotek

Målgrupp: Barn, ungdomar och unga vuxna med utvecklingsstörning är den primära målgruppen.

Tidsplan: - Under sommaren ordnas friidrott varje måndag kväll från 1.6 - 31.8.
- Under hösten ordnas vattengymnastik varje tisdag från 1.9 - 15.12
- Under vintern åker vi pulka varje torsdag 1.12 - 31.3
- Under hösten ordnas lässtunder under september och oktober månad

Plats: Verksamheten ordnas på idrottsplanen, i simhallen och i biblioteket i Jakobstad

budget

Lönekostnader och arvoden: 1400

Teknik, material, utrustning och olika tillbehör, inventarier: 500

Information, marknadsföring: 400

Utrymmeskostnader och hyror: 300

Rese- och transportkostnader: 120

Övriga kostnader: 280

Utgifter TOTALT: 3000

Avgifter och försäljningsintäkter: 500

Bidrag från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne: 2500

Inkomster TOTALT: 3000

Förklaringar och kommentarer till budgeten: Budgeten ovan är endast för den del av verksamhet som vi
ansöker om bidrag för av er. Föreningens totala budget fastställs först i mars.

bilagor

Mina kommentarer om systemet: Det kunde finnas länk från budgeten till ansökans första sida.
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