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Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer 2022
Förening

Verksamhet

Attention Hylte Halmstad Attention är en intresseorganisation för personer med
Laholm
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD,
Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST),
språkstörning och Tourettes syndrom.
Brottsofferjouren Södra
Halland

Ideell förening som hjälper människor som utsätts för brott och
deras anhöriga. Är ett komplement till samhällets insatser och
samarbetar med polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

DHR Halmstad-HylteLaholmsavdelningen

För ett samhälle utan rörelsehinder. DHR är en organisation av
och för personer med nedsatt rörelseförmåga. Föreningen har
två uppgifter. En uppgift är att ordna aktiviteter där
medlemmarna kan träffas under trevliga former. Det andra
uppgiften är att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i
samhället.
Riksförbundet Hjärt-Lung Till hjälp for hjärt- och lungsjuka samt anhöriga i Halmstad och
Halmstad
nuvarande Hylte kommun. Föreningens syfte ar att fortlöpande
ordna medlemsträffar med information och utbildning i hjärtlungräddning. Om hjälpmedel, nya forskningsrön om bland annat
kosthållning samt hjälp att sluta röka m.m. Ordna
fritidsaktiviteter, gymnastik, studiecirklar, samtalsgrupper, boule.
Givetvis varvas medlemsträffarna med underhållning så som sång
och musik och föreläsningar av skilda slag.
HRF Hylte

RBU Halland

Reumatikerföreningen
Hylte

Ansöker om bidrag till
Attenion arbetar för att personer med NPF skall bli bemötta med respekt och få det
stöd man behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Man arbetar för att
öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och de politiskt styrda
verksamheterna. Man arbetar intressepolitiskt och deltar i olika forum, såsom
handikappsrådet.
Personalkostnad, anställd samordnare, lokalhyra och parkering, telefoner och
datakommunikation, resekostnader i samband med utbildningar och konferenser,
kontorsmaterial och bankkostnader, kurser, utbildningar och försäkringar
Medlemsmöten, utåtriktade aktiviteter, Aktivt delta i kommunala
tillgänglighetsrådets arbete och referensgrupp. Fortsatt bevaka och tillvarata
medlemmarnas intressen i samhället.

Ansökt
belopp 2022

Beviljat bidrag
2021

Förslag om
bidrag 2022

Redovisning av
föregående års
bidrag

30 000

0

17 000

Sökte ej

30 000

30 000

30 000

JA

5 000

5 000

4 000

JA

Sent inkommen ansökan. OK!
Föreningen har kontaktat mig innan sista
ansökningsdag och meddelat att de har haft
svårigheter att få fram allt material till
ansökan pga pandemin.

Sent inkommen ansökan. OK!
Föreningen har kontaktat mig innan sista
ansökningsdag och meddelat att de har haft
svårigheter att få fram allt material till
ansökan pga pandemin.

Söker bidrag för medlemsträffar med olika teman samt för diverse träning.
Föreläsningar och andra sammankomster. Försöker på olika sätt hitta nya former där
man träffa sina medlemmar i ett försök att känna social samhörighet. Väldigt måna
om att nå alla medlemmar, även de som inte kan nås via E-post.
Anordnar diverse fysiska aktiviter med bland annat vattengympa, golvgympa, boule
och promenader

Föreningen bedriver medlemsvård och service för medlemmar i Man söker bidrag för möten, träffar, deltagande vid mässa samt diverse
hela Hylte kommun. Man arbetar aktivt med information internt, sammankomster
och externt. Föreningen bevakar hörselskadades rätt till hörslinga
i offentliga och privata lokaler. Föreningen är representerade i
kommunala tillgänglighetsrådet, i HRF:s distriktsstyrelse och i
olika arbetsgrupper gemensamt med andra lokalföreningar i
Halland.
Anordnar olika aktiviteter 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.

Olika aktiviteter för medlemmarna, fika, lovaktiviteter, bussresor i
handikappanpassade buss, gokart, glöggmingel och pyssel. Bad i habiliteringens
bassäng i Halmstad, handboll. Samarbete med andra föreningar. Fortsatt arbete med
intressepolitiska frågor.

Anordnar aktiviteter som är viktiga för människor som är
drabbade av olika reumatiska sjukdomar.

Pga av pandemin har man inte klart någon verksamhetsplan för 2022 ännu.

Synskadades riksförbund Synskadades Riksförbund, intern organisationsverksamhet, social Social verksamhet, bingo, fester med underhållning, informationsträffar,
Halmstad-Hylte
verksamhet, verksamhet som är rehabiliterande. Synskadades
rehabiliterande verksamhet - utbyte av erfarenhet, tankar och ideér, dagsutflykter,
Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både studiebesök, intressepolitik.
blinda och synsvaga.
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138 000 kr
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Anteckningar

