Socialförvaltning

Ansökan om aktivitetsmedel
för främjande insatser riktade till socialförvaltningens målgrupp

Sänds till:

nina.karlsson@horby.se

Hörby kommun
242 80 Hörby
socialförvaltningen

Grunduppgifter
Organisationens namn:
Hörby rödakorskrets

Organisationsnummer:
842000-5079

Organisationens säte:
Hörby

Postadress:
Kristianstadsvägen 23
242 34 Hörby

Telefon nummer:

Bankgiro/ plusgiro:
Konto 8313-9 3 710 336-3

Webbadress:
https://kommun.redcross.se/horb
y/

E-post:
horbyrodakorskrets@gmail.co
m

Firmatecknare:
Anne Andersson/Ann-Sofie
Andreasson

Namn kontaktperson:
Anne Andersson

Telefon Kontaktperson:
0730295080

Epost kontaktperson:
anne.andersson@trafikverket.
se
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Socialförvaltning

Organisationens bakgrund:
Beskriv gärna om antal medlemmar, organisationens främsta mål och arbete

Kretsen, som är en del av Svenska Röda Korset, har drygt 150 medlemmar. Vårt syfte är att
förhindra och lindra mänskligt lidande. Har bl a grundprincip humanitet och opartiskhet, dvs
medmänsklighet och ickediskriminering. Betyder att den människa som behöver mest hjälp ska
få det oavsett hudfärg, kön, religion osv. Vi är i första hand en beredskapsorganisation som finns
på plats före, under och efter katastrofen.
Katastrofer av olika sort inträffar ständigt runt om i världen och Rödakorsrörelsen finns vanligen
på plats dels i form av den lokala organisationen med sina frivilliga och dels skickas olika
experter från rörelsen för att hjälpa till med t ex vatten och sanitet, psykologisk första hjälp osv.
Även i mer normala situationer kan experter finnas i ett land för att bidra till minskad utsatthet vanligen sker detta genom att rödakorsorganisationen i det besökta landet får hjälp och stöd att
utvecklas.
I Hörby har vi nu planer på att genomföra ett antal aktiviteter under den nationella beredskapsveckan 2021 – varav en är att ta hit en expert (vanligen kallas de delegater) som får berätta om
sina erfarenheter. Delegaterna får inte betalt för att resa ut och berätta om sina erfarenheter,
men de behöver få ersättning för sina reskostnader.
Andra aktiviteter som Hörbykretsen planerar för är att synliggöra förstahjälpengruppen med sin
husvagn, om möjligt få ett besök av den ”Vita Bussen” och förhoppningsvis kunna bjuda på
enklare förstahjälpenutbildning dvs första hjälpen för alla (FHFA).
Om det blir aktuellt med den Vita Bussen kommer bidrag att sökas från Sparbanksstiftelsen för
denna delaktivitet– ev i samverkan med rödakorskretsar i grannkommunerna. Arbetsgruppen
som ansvarar för bussen och är knuten till Malmö rödakorskrets ska återkomma med besked
inom kort.
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Socialförvaltning

Beskrivning av verksamheten som ansökan gäller med mål, syfte och aktiviteter

Huvudsyftet med aktiviteterna under beredskapsveckan är att synliggöra vår verksamhet och
våra värderingar om humanitet och opartiskhet. Det vi vill åstadkomma är dels att locka fler till
engagemang i vår verksamhet, dels att visa hur frivilligorganisationer kan bidra till att hjälpa
människor i utsatthet.
Ett kostnadsfritt föredrag/föreläsning av en rödakorsdelegat ska ge Hörbyborna möjlighet att ta
del av
-hur arbetet i en katastrof med långvariga eller kortvariga insatser från hjälporganisationer går
till i praktiken
eller
- visa exempel från annat land/andra länder hur man genom att utveckla verksamhet, byggd på
frivilligkrafter, kan förbättra situationen för människor som av någon anledning befinner sig i en
utsatt situation
För att det ska vara aktuella händelser/projekt avvaktar vi ytterligare med att bestämma vilken
delegat som ska komma, men ser ett behov av att ha finansieringen klar i god tid. Vi kommer
också att vara hänvisade till de delegater som har möjlighet att komma just den utvalda veckan
(förmodligen sista veckan i september, enl uppgift från MSB).
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Samarbete
Finns det ett samarbete med kommun och/andra organisationer?
Ja

Nej

x

Om ja, ange med vem/ vilka

Hur aktiviteterna kommer att avlasta och/eller kompletterar insatserna inom socialförvaltningens
ansvarsområde?
Ökad kännedom om hur frivilligorganisationer arbetar för utsatta människor och i katastrofer
kan ge intresse för att engagera sig och vetskap om att man kan vara med och göra skillnad, men
också ge hopp om att hjälp och medmänskligt stöd finns när kris och katastrof slår till. Ju fler
som har den kännedomen och hoppet desto starkare blir kommunens invånare.

Har ni ansökt bidrag från andra finansiärer för samma verksamhet?
Ja

Nej

X

Om svaret är ja, ange vänligen från vem ni har sökt?
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Hur tänker ni utvärdera arbetet:

Uppföljning av antal personer som besöker föreläsningen/föredraget.

Resurser och budget:
Vad behövs för att genomföra verksamheten och hur det ska ordnas/ finansieras?
Budget:
Utgifter
Reseersättning till delegat
Lokalhyra (halva Hörbysalen, kvällstid)
Enkel fika
Annonsering

=
=
=
=

3000 kr
1000 kr
1250 kr
2000 kr

Summa:

7250 kr

Inkomster/ egna resurser
Egna resurser
Frivilliga som lägger sin i tid på verksamheten

0 kr

Total summa:

Ort och Datum
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7250 kr

Underskrift

