Grunduppgifter
Organisationens namn:
Anhörigföreningen i Hörby

Organisationsnummer:
802452-5902

Start och registrerat:
20100524

Postadress:
Norregatan 2
27530 Sjöbo

Telefon nummer:
070-5711596

Bankgiro/ plusgiro:
642-3586

Namn kontaktperson:
Kerstin Andersson

Telefon Kontaktperson:
Trastvägen 6
24232 Hörby

Firmatecknare:
Ingrid Sandelin
Kerstin Andersson

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

Anhörigföreningen i Hörby är en partipolitisk och obunden förening som
stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, sjukdom eller
funktionsnedsättning hos den man vårdar eller hjälper.
Vi har i dag 109 medlemmar.
Vår huvuduppgift är att stödja anhöriga och driva opinion.
Vi arbetar för att stödja och förbättra villkoren för anhöriga utifrån deras
behov.
Det ska stärka deras position som kompetensgivare och samarbetspartners
vara frivillig samt förbättra deras situation i samhället. Vi arbetar för att
skapa goda kontakter med politiker och andra beslutsfattare.

Föreläsningarna under året har som målsättning att ge information till
medlemmarna om deras rättigheter men också skyldigheter, inom
lagstiftning och olika regelverk när det gäller anhörigstöd. Medlemsfesterna
vid påsk, midsommar och jul är kulturella inslag och umgås socialt för att
bibehålla traditioner och att motverka ensamhet. Detta bidrar till att bryta
ensamheten och förhindra psykisk ohälsa och stämmer överens med
socialnämndens mål och inriktning.
Vi har medlemsmöte med samhällsinformation tre gånger på våren och tre
gånger på hösten. Under hösten håller vi aktiviteter under Nationella
Anhörigveckan där nationella Anhörigdagen infaller den 6 Oktober. Under
denna vecka har vi föreläsningar i samverkan med Hörby kommun,
Demensföreningen i Hörby samt ABF. Vi uppmärksammar det stora
händelserna under året såsom påsk, midsommar och jul för att bibehålla det
kulturella intresset. Under sommaren anordnar föreningen en utflykt med
olika besöksmål i Skåne.

Beskrivning av verksamheten som ansökan gäller med mål, aktiviteter

Samarbete

Finns det ett samarbete med kommun och/andra organisationer?
Ja

X

Nej

*
Om ja, ange med vem/ vilka
*
*

Hörby kommun, Sion, Svenska Kyrkan Studieförbudet ABF.

Hur aktiviteterna kommer att avlasta och/eller kompletterar insatserna inom socialförvaltningen
sansvarsområde?

Föreningens aktiviteter är både avlastande och kompletterande genom riktad
information till de anhöriga angående deras rättigheter. Avlastning för den
närstående kan beviljas då den anhörige besöker medlemsmötena.

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

Nej X

Om svaret är ja, ange vänligen från vem ni har sökt?

Hur tänker ni utvärdera arbetet:

Resurser och budget:

Exempel på hur man skriver upp en budget:
Utgifter
Lokal 2 gånger med anledning av pandemin 800kr/ gång ( julfest)
Julfest

1600:5500:-

Inkomster/ egna resurser
Egna resurser ( ideella insatser 90 timmar.
Bidrag sedan tidigare från socialnämnden våren 2020

10.000:-

Anhörigföreningen söker mellanskillnaden mellan utgifter och inkomster vilket vi har beräknat
Till 7100:Vad behövs för att genomföra verksamheten och hur det ska ordnas/ finansieras?

Ort och Datum
Hörby 202009 08

Underskrift
Ingrid Sandelin
Kerstin Andersson

