Föreningsbidrag FO 2019
Förening
Attention Järfälla

Ansökan för 2019
30 000 kr

Beviljat bidrag för 2019
20 000 kr

Ansökan för 2018
20 000 kr

Beviljat bidrag för 2018
20 000 kr

Studieförbundet
Vuxenskolan Hjärngänget

85 400 kr

71 000 kr

89 000 kr

89 000 kr

HSO

190 000 kr

190 000 kr

180 000 kr

180 000 kr

*Bidraget fördelas mellan
Järfälla och Upplands-Bro.

Vår del: 98 800 kr

Vår del: 93 600 kr

Hörselskadades
förening

40 000 kr

35 000 kr

35 000 kr

35 000 kr

Studieförbundet
Vuxenskolan – Kreativt
skapande

74 250 kr

65 000 kr

Ansökte ej

Ansökte ej

Summa

419 650 kr

289 800 kr

324 000 kr

237 600 kr

(Utifrån
socialförvaltningens del av
HSO:s bidrag, räknas hela
HSO:s bidrag blir summan
381 000 kr)

(Utifrån
socialförvaltningens del
av HSO:s bidrag, räknas
hela HSO:s bidrag blir
summan 324 000 kr)











Föreningar inom funktionshinderområdet har ansökt om 419 650 kr för år 2019 i relation
till 2018 års totala ansökta summa på 324 000 kr. Den största anledningen till denna
ökning är att Studieförbundet Vuxenskolan ansöker till två stycken separata projekt, till
skillnad från förra året då de bara sökte för Hjärngänget.
Den beviljade totala summan för 2019 uppgår till 381 000 kr. Av denna summa betalar
socialförvaltningen i Järfälla kommun dock bara 289 800 kr eftersom bidraget till
Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) delas mellan socialförvaltningen i
Järfälla, Upplands-Bro kommun och kultur- och fritidsförvaltningen i Järfälla. 2018 var den
totala beviljade summan 324 000 kr varav 237 600 kr betalades av socialförvaltningen i
Järfälla.
Attention Järfälla har beviljats 20 000 kr precis som föregående år. Föreningen ansökte om
30 000 kr men beviljades inte hela summan då socialförvaltningen inte bedömde att en
höjning var motiverad utifrån deras budget som bland annat innehöll mycket pengar till
annonsering.
HSO har ansökt om 190 000 kr och beviljats hela summan, varav socialförvaltningen i
Järfälla dock bara betalar 98 800 kr.
Hörselskadades förening har ansökt om 40 000 kr och beviljats 35 000 kr.







Studieförbundet Vuxenskolan har två separata ansökningar i år. Hjärngänget och Kreativt
Skapande.
Hjärngänget riktar sig till personer med afasi och strokepatienter med olika
sammankomster och har ansökt om 85 400 kr för att betala bland annat ledare och olika
aktiviteter. Föreningen har beviljats 71 000 kr.
Kreativt skapande riktar sig med olika aktiviteter till personer med långvarig psykisk
ohälsa. Det ansökta beloppet uppgår till 74 250 kr varav 65 000 kr har beviljats.

