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Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer 2017
Förening

Verksamhet

Attention Hylte Halmstad Attention är en intresseorganisation för
Laholm
personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD,
Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd
(AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
Brottsofferjouren Södra Ideell förening som hjälper människor som
Halland
utsätts för brott och deras anhöriga. Är ett
komplement till samhällets insatser och
samarbetar med polis, socialtjänst samt hälsooch sjukvård.
DHR Halmstad-HylteFör ett samhälle utan rörelsehinder. DHR är en
Laholmsavdelningen
organisation av och för personer med nedsatt
rörelseförmåga. DHR arbetar för ett öppet
Sverige, där personer med nedsatt
rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt
jämlika, jämställda och delaktiga i samhället.
HRF Hylte
Sedvanlig medlemsvård och service för
Obs ansökan inlämnad
medlemmar, samt information om
först efter påminnelse
Hörselskadades riksförbund och hörselskadades
161012, de hade ej förstått situation och rättigheter. HRF är en deell,
de nya bidragsnormerna partipolitiskt och religiöst obunden organisation,
som hävdar hörselskadades rätt till full
delaktighet och jämlikhet.
Hyltebruks Röda korskrets Röda Korset finns i nästan alla jordens länder.
Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i
världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma
oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och
lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och
vem som än drabbas.
Hylte Anhörigförening
Föreningen skall ta tillvara och stötta sina
medlemmar i alla frågor som gör en bättre
tillvaro för dem som vårdar eller vårdat någon
anhörig.
RBU Halland
Anordnar olika aktivteter för rörelsehindrade
barn och ungdomar Halland. RBU arbetar för ett
rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå
sin fulla potential. RBU arbetar helt enkelt för
rätten att varje individ ska kunna maximera sitt
liv.
Reumatikerföreningen
Anordnar aktiviteter som är viktiga för
Hylte
människor som är drabbade av olika reumatiska
Obs ansökan inlämnad
sjukdomar.
först efter påminnelse
161012, de hade ej förstått
de nya bidragsnormerna
SRF Hylte-Halmstad

Synskadades Riksförbund, intern
organisationsverksamhet, social verksamhet,
verksamhet som är rehabiliterande.
Synskadades Riksförbund, SRF, är en
intresseorganisation av synskadade, både blinda
och synsvaga.
Totalt belopp
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Hyltebruk 2016-10-24
Nancy Bertilsson, Kultur- och fritidshandläggare
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