Arvsfonden

Äldre med funktionsnedsättning

Arvsfonden efterlyser projekt för och med
äldre med funktionsnedsättning

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att
öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med
funktionsnedsättning. I satsningen ”Ålder är inget hinder” som pågår nu
efterlyser vi nu kraftsamlingar i hela landet - nära målgruppen.
Projekt som beviljas stöd inom ramen för ”Ålder är inget hinder” ska bidra
till att förbättra möjligheterna för äldre personer med funktionsnedsättning
att delta i samhällslivet. Hinder, såväl fysiska som strukturella, för
delaktighet ska identifieras och rivas.
En funktionsnedsättning kan man ha haft sedan länge eller fått nyligen.
Med stigande ålder är det vanligt att man får en eller flera funktionsnedsättningar, till exempel hörsel- och synnedsättningar, depression eller
begränsningar i rörelseförmågan. Personer med funktionsnedsättning,
oavsett ålder, är en av Arvsfondens tre målgrupper.

Arvsfonden har två stödformer – projektstöd och lokalstöd. Projektstöd
innebär utveckling av verksamhet, metod eller pedagogik. Idén för ett
projekt ska vara nyskapande. Projektet får inte vara något som din förening
redan gör till vardags Dessutom bör du ha en plan för hur projektet ska leva
vidare efter att pengarna från Arvsfonden är slut Det går inte att söka stöd
för det som är kommunens, landstingets eller myndigheters ansvar, som till
exempel att bedriva vård- och omsorgsverksamhet eller att tillhandahålla
hjälpmedel.
Lokalstöd innebär att föreningar kan få stöd att bygga eller bygga om
en lokal eller anläggning, som gör det möjligt att starta en ny typ av
verksamhet på orten. Man kan också få stöd för att nya målgrupper ska
kunna vara med i verksamheten.
Tänk på att göra målgruppen delaktig i projektet så att de du vänder
dig till är med både i planering och genomförande. Ett arvsfondsprojekt
genomförs med och av målgruppen. Mer om Arvsfondens kriterier och
riktlinjer hittar du på vår webbplats arvsfonden.se.
Hjälp oss att hitta idéerna – vi har medlen att förverkliga dem.

Bilder:
Narva Boxningsklubb i samarbete med
Parkinsonförbundet som driver projektet
”Boxningsterapi som symtomlindring för
personer med Parkinsons sjukdom”
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