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Anvisningar för sökande av Aktivitetsbidrag
Jerringfonden stöder verksamhet för i Sverige boende barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda
behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Jerringfonden lämnar bidrag till föreningar, organisationer, skolor och institutioner, vilkas verksamhet är inriktad
på barn och ungdomar med särskilda behov. Åldersgränsen är 18 år, i undantagsfall 21 år (för ungdomar med
förlängd skolgång)

ALLMÄN NA K RAV
Bidrag lämnas till sådan verksamhet som avser att utveckla barnens sociala, kreativa och emotionella
kompetens. Vi välkomnar ansökningar som har en idé och vilja att arbeta med att stödja integrationen av
nyanlända barn och ungdomar i det svenska samhället.
• Bidrag lämnas till
– Fritidsverksamhet, t ex deltagande i dans- och teatergrupper, idrottsaktiviteter, ridning m.m.
– Lägerverksamhet
– Studieresor för barnen
– Specialanpassad utrustning som barnen behöver.
• Bidrag lämnas inte till sådan verksamhet som åligger stat, landsting eller kommun.
• Bidrag lämnas inte till reparation eller nybyggnad av lokaler.
• Bidrag lämnas inte till aktivitet som påbörjats eller redan genomförts vid utdelningstillfället.
• Det maximala ansökningsbeloppet är 30 000 kronor.
AN S ÖKAN
• Ansökan kan endast ske på fondens särskilda ansökningsblankett, utan bilagor. Ansökningsblankett
laddas ner från fondens hemsida www.jerringfonden.se.
• Ansökningsblanketten skickas per post, i ett exemplar, till fondens kansli, adress:
Jerringfonden, Box 6240, 102 34 Stockholm.
• Ansökan skall vara fondens kansli tillhanda senast den 20 oktober. Ansökningar inkomna efter
den 20 oktober beaktas inte.
• Ansökan skall vara fullständigt ifylld. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.
• Glöm inte skriva under ansökan för hand samt få underskrift av vederbörande chef/rektor/ordförande,
med en motivering från densamma.

B E S LUT
Besked om erhållet bidrag - eller avslag - meddelas skriftligen i slutet av december.

B E HAN D LI N G AV PE R S ON U P P G I FTE R

Vi är noga med den personliga integriteten. Därför behandlar vi alla personuppgifter med stöd i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/79). Läs noga igenom dokumentet ”Jerringfondens policy för personuppgifter” på vår hemsida,
www.jerringfonden.se.

Välkommen med Din ansökan!
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