Sammanställning fonder och stiftelser


Reumatikerförbundet -rehabiliteringsresor

Reumatikerförbundet delar ut stipendier för rehabiliteringsresor. Det är en förutsättning att
du varit medlem i Reumatikerförbundet i 3 år vid ansökningstidens utgång. Stipendiet är
inkomstprövat. Stipendiet kan enbart sökas av den som är över 18 år.
Sista ansökningsdag är 15 januari 2020. Besked om beviljat stipendium eller ej meddelas
senast den 1 mars 2020.
https://www.reumatikerforbundet.org/bli-medlem/bidrag/bidrag-rehabilitering-i-egen-regi2014/



Reumatikerförbundet - gruppresor

Stipendiet riktar sig till föreningar och distrikt (ej enskild person) inom Reumatikerförbundet
som vill arrangera en rehabiliteringsresa i Sverige eller utomlands under år 2020. Sista
ansökningsdag för 2020 är den 31 mars.
Stipendiet kan erhållas för rehabiliteringsresor som varar i minst två veckor. Stipendiet är för
minst 10 max 20 deltagare. För regler och ansökningsblankett:
E-post: bidrag@reumatiker.se Tel: 08-505 805 00
https://www.reumatikerforbundet.org/bli-medlem/bidrag/stipendium-gruppresor-1/



Unga reumatiker – rehabiliteringsresor

Som medlem i Unga Reumatiker kan du ansöka om rehabilitering via Reumatikerförbundet.
Rehabiliteringsstipendiet är för de som göra en rehabiliteringsresa i egen regi inom Sverige
eller utomlands. Du behöver ha varit medlem i minst tre år för att kunna söka stipendiet.
Sista ansökningsdag är den 15 januari 2020.
https://ungareumatiker.se/sok-stipendium-for-traning-och-rehabilitering/



Märta Borgs testamentesstiftelse

Märta Borgs testamentes stiftelse vänder sig till reumatikersjuka personer inom Eskilstuna
kommun, med företräde för reumatiskt sjuka kvinnor som fyllt 60 år. Pengarna ska användas
för t.ex. rehabilitering och rekreation.
Ansökan tas emot under året och utdelning sker så länge det finns disponibla medel i
stiftelsen.

https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/ekonomiskt-stod/stipendier-och-fonder/martaborgs-testamentsstiftelse.html



Stiftelseansökan

www.stiftelseansokan.se
Sammanställning av stiftelser bl.a.:
Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för ekonomisk behövande sjuka och
handikappade bosatta i Kronobergs län. Bidrag lämnas för vård, rehabilitering och liknande
ändamål. Sista ansökningsdag: 15/11 eller 15/4.
Rickard Eklunds stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att ge bidrag till behövande sjuka och funktionshindrade personer,
företrädesvis reumatiker, att användas för vård och rehabilitering eller liknande ändamål.
Sökande ska vara bosatt i Kalmar län. Sista ansökningsdag 15 april och 15 oktober.



Stiftelsemedel

www.stiftelsemedel.se
Sammanställning av stiftelser bl.a.:
Arvid och Ahls stiftelse reumatikervård inom Kronobergs län
Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatiker, blinda, synskadade, MS-sjuka och polioskadade
personer. Ansök senast 31/3.
Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län
På Stiftelseansökan och Stiftelsemedel sammanställs stiftelser och fonder med olika syften
och som riktar sig mot olika målgrupper. Ovan återfinns enbart några få exempel.


Bidragsstiftelsen DHR

Alla som har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller
någon neuropsykiatrisk diagnos kan söka.
För boende i hela landet är ansökningstiden 1 maj-1 september. Besked om bidrag lämnas i
mitten av december.
Boende i Göteborgs eller Kronobergs län kan söka året om. Besked om bidrag för dessa
ansökningar lämnas inom 3 månader efter ansökan.

Bidragsstiftelsen lämnar bidrag till: studier, tekniska hjälpmedel som samhället inte står för,
anpassade fritids- och idrottsredskap, rehabilitering eller semestervistelser
Bidragsstiftelsen lämnar inte bidrag till: bilinköp eller reparation av bil eller andra fordon.
https://bidragsstiftelsen.se/ansokan/



Stiftelsen för bistånd (Skåne)

Bidrag lämnas till enskilda rörelsehindrade personer i Skåne. Barn och ungdomar prioriteras.
Vederbörandes ekonomiska situation samt grad av rörelsehinder är avgörande. Bidrag utgår
till specificerade ändamål, exempelvis till transportmedel, rekreationsresor och nödvändig
utrustning som kompensation för rörelsehinder.
Utdelning två gånger per år. Sista ansökningsdagar är 31/3 och 30/9, besked ges ca två
månader efter. Bidrag utgår högst en gång/år till samma person.
Bidrag lämnas ej i sådant fall där stat/kommun skall stå för kostnaderna. Ej heller lämnas
allmänt ekonomiskt bistånd. Stiftelsen kan lämna bidrag till organisationer där bidraget
kommer medlemmar som tillhör målgruppen tillgodo. Det ska då avse kommande års
projekt, sista ansökningsdag 30/9.
www.stiftbistandskane.se/enskilda.html



Norrbacka – Eugeniastiftelsen

Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte
beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Personer med enbart annan
funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag.
Bidrag beviljas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att
underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén.
Hänsyn tas till familjens taxerade inkomst. Sista ansökningsdag 28/2 varje år.
Bidrag lämnas inte till b.la. rehabilitering, läkarvård, sjukgymnastik, behandlingar, medicin
etc.
Norrbacka - Eugeniastiftelsen även lämnar bidrag till organisationer och föreningar för att
anordna rekreations-, och fritidsverksamhet för personer med rörelsenedsättning. Bidrag
lämnas både för läger och rekreationsresor (sista ansökningsdag 31/10) samt till utrustning
för tränings-, och fritidsaktiviteter (sista ansökningsdag 15/11).
http://www.norrbacka-eugenia.se/



Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag till enskilda personer - handikappade barn och ungdomar, dock
företrädesvis CP, som p.g.a. sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle,
fostran eller utbildning. Bidrag ges även till dessa barns föräldrars rekreation. Bidraget ges
endast till personer under 25 år och handikappet skall vara av neurologisk karaktär. Bidrag
ges till rekreation, resor, läger, stughyra mm. Vid prövning tillämpas vissa inkomstgränser.
Sista ansökningsdag 31/3 samt 15/10 varje år.
Stöd ges t.ex. inte till kiropraktikerbehandlingar eller annan alternativ behandling.
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse ger även bidrag till organisationer och ideella föreningar,
vars huvudsakliga uppgift är att stödja handikappade barn och ungdomars behov i enligt
med stiftelsens bestämmelser. Sista ansökningsdag 15/10 varje år.
Bidrag ges inte till organisationer som har stat, landsting eller kommun som huvudman.
www.carlssonsstiftelse.se/enskilda.html


RBU – Rörelsehindrade barn och ungdomar – Stiftelsen för barn och unga med
cerebral pares (CP)

Stiftelsen för Barn och Unga med CP lämnar bidrag till barn och ungdomar (0-25 år)med i
första handen diagnosen CP. Bidrag beviljas med 1000-5000 kr. Bidrag ges till rekreation,
fritidsaktiviteter, hjälpmedel, mjukvara och anpassning av dator. Ansökan öppnar igen i
januari 2020.
Bidrag ges inte till sådant som bekostas av stat, landsting eller kommun. Grupper,
organisationer eller institutioner kan inte söka bidrag.
https://rbu.se/vara-fonder/rbu-fonden/



RBU:s medlemsfond

Barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år med funktionsnedsättning som är medlemmar i RBU.
Bidragen får användas till rekreation och hjälpmedel som inte bekostas av landsting eller
kommun.
Bidrag lämnas inte till grupper, organisationer eller institutioner.
https://rbu.se/vara-fonder/rbus-medlemsfond/



Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av
funktionsnedsättning. Bidragsgivningen till enskilda personer består främst av bidrag till
rekreations- och rehabiliteringsresor samt av ekonomisk hjälp för anskaffning av utrustning
och hjälpmedel. Bidrag till organisationer ges enbart till organisationer som riktar sig till barn
och ungdomar med funktionsnedsättning. Sökande får inte vara äldre än 30 år.

http://sunnerdahls-handikappfond.se/



Trafikskadefonden

Trafikskadefonden ger bidrag till personer som har en funktionsnedsättning till följd av
trafikskada. För att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Personskadeförbundet RTP
sedan minst två år och att skadan är registrerad i RTP:s medlemsregister. Ansökan senast
15/9.
https://rtp.se/medlem/fonder-och-stipendier/



Anna-Stina och John Mattsons minnestiftelse för sonen Johan

Stiftelsen delar ut bidrag med personer som blivit skadade genom trafikolycka och fått
skador på centrala nervsystemet (hjärn- och ryggmärgsskador). Anhöriga som hjälper
skadade kan också söka bidrag. Sista ansökningsdag 15/12.
http://mattsonsstiftelse.se/


Göran Tidfälts fond

Stiftelsen ger bidrag till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande
funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag: 31/12.
https://rtp.se/medlem/fonder-och-stipendier/



Ängsgårdsstiftelsen

Ängsgårdstiftelsen lämnar bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållanden och
rekreation. Bidrag lämnas främst till funktionsnedsatta enskilda personer med rörelsehinder,
samt till deras organisationer inom ett geografiskt område motsvarande: Västra Götaland,
Halland, Jönköping och Värmlands län. För organisationer gäller 15/3 som sista
ansökningsdag.
www.angsgardsstiftelsen.se



Funktionshinderguiden

https://www.funktionshinderguiden.se/fonder-stiftelser-och-stipender/neurologiskasjukdomar-och-rorelsenedsattning/



Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering

Stiftelsen SVCR ger bidrag till verksamheter för hjälpmedel som underlättar vardagslivet,
b.la. cykel, dator, vitvaror, studier, resor – rehab-resor dock mycket begränsat, fritid,
specialstolar. Sista ansökningsdag är 1/3.
Verksamheter som för närvarande inte beviljas bidrag: bil, bostad, behandlingar, övrigt t.ex.
utlandsvård, klimatresa, rehabiliteringvård i Sverige.
http://svcr.se/



Arvsfonden

Delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn och ungdomar och personer med
funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och
sjukhus kan ansöka och få pengar ur Arvsfonden.
Företag och privatpersoner kan inte ansöka om pengar från Arvsfonden.
https://www.arvsfonden.se



Stiftelsen Paul Jensens fond

Stiftelsen ger bidrag till dig som är medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, har en
reumatisk diagnos och är rökfri.
Bidrag ges inte till resor och behandlingar, tvättmaskiner, diskmaskiner, glasögon, bilar eller
bostadsanpassning.
E-post: bidrag@reumatiker.se Tel: 08-505 805 00

Senast uppdaterad 10 december 2019.

