Ansökan föreningsbidrag till äldre
(se bidragsreglementet för pensionärsverksamhet)
Bidraget syftar till att underlätta och möjliggöra för ideella föreningar att bedriva öppen verksamhet mot och för äldre personer i
Haninge kommun utan krav på medlemsskap. Föreningens verksamhet ska vara kontaktskapande och bör avse ett
förebyggande och/eller stödjande arbete.
Verksamheten ska komplettera den verksamhet som äldrenämnden bedriver i egen regi eller har upphandlat och även annan
verksamhet som får bidrag. Det betyder att förvaltningen ska bedöma att det finns behov av ytterligare verksamhet på området,
till exempel genom att verksamheten möter en ny målgrupp och/eller möter den på ett annat sätt än övrig verksamhet.
Verksamheten ska knytas till målen i äldrenämndens verksamhetsplan.

Pensionärsförening
Föreningens namn

Organisationsnummer

Bank

Bank- eller plusgiro

Clearingnummer

Geografiska området (kommundel)

Adress

Postnummer och ort

Firmatecknare

E-post

Telefon

Kontaktperson

E-post

Telefon

Särskilda kriterier
För att föreningsbidraget ska beviljas krävs att föreningen uppfyller nedanstående kriterier.
1. Verksamheten är öppen för och riktar sig till personer som har fyllt 65 år och är bosatta i Haninge kommun
Ja

Nej

2. Verksamheten ska svara mot rimliga kvalitetskrav på ideellt driven verksamhet inom det aktuella området. Det finns en
rimlig planering och uppföljning samt nödvändiga rutiner för verksamheten. Föreningen har också nödvändiga
förutsättningar för uppdraget, till exempel i form av kompetens och etablerade samverkansformer
Ja

Nej

3. Verksamhetskostnaderna är rimliga i förhållande till mål/uppdrag och planerade aktiviteter samt omfattningen av
verksamheten. Bidraget används till kostnader som direkt är kopplade till verksamheten, till exempel lokalkostnader och
kostnader i samband med aktiviteter.
Ja

Nej

4. Har föreningen beviljats grundbidrag? (Bidrag beviljas inte till förening som har beviljats grundbidrag)
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Ja

Nej
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5. Har föreningen beviljats övrigt bidrag? (Bidrag kan nekas eller beloppets storlek jämkas om förening har eller kan
beviljas Övrigt bidrag för viss aktivitet)
Ja

Nej

6. Har föreningen mottagit bidrag från andra bidragsgivare? (Vid ja, redovisa sökta och beviljade bidrag i rutan nedan)
Ja

Nej

Beskrivning av verksamheten
För att bidraget ska beviljas krävs att ansökan ska innehålla beskrivning av verksamheten.
Verksamhetens syfte
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Verksamhetens kostnadsbild
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Verksamhetens finansiering

Ansökningsbelopp

Datum och underskrift firmatecknare

Datum och underskrift kontaktperson
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Ifylld ansökan skickas märkt: Äldreförvaltningen, 136 81 Haninge alternativt via aldreforvaltningen@haninge.se

