Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
08-12 00 80 40
www.rsmh.se

Ansökningsblankett
RSMHs utvecklingsfond
Förbundsstyrelsen har beslutat att medel ska avsättas i en fond vars syfte är att utveckla
organisationens verksamhet så att fler människor och målgrupper får sina behov av
gemenskap, erfarenhetsutbyte och självhjälpsgrupper tillgodosedda.
Medel kan i första hand sökas av distrikt och/eller föreningar inom RSMH. Fonden kan också
användas av förbundet om syftet är att stödja distrikt och/eller föreningar i arbetet som
beskrivs nedan.
Lokalföreningens uppgifter är:
•

Skapa aktiviteter och en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds.

•

Nå och värva nya medlemmar.

•

Påverka och samverka med kommuner, psykiatriska kliniker eller motsvarande
och delta i brukar- och handikappråd samt i andra samrådsgrupper.

•

Bedriva förenings- och studiearbete i samarbete med ABF för att stärka
människors gemenskap och ge möjlighet att dela erfarenheter.

Lokalföreningar kan söka pengar från utvecklingsfonden för till exempel:
Utveckling av ny verksamhet eller former för verksamhet för att nå nya medlemmar och/eller
nya målgrupper som till exempel unga.
Med ny verksamhet menas att utveckla ett innehåll i den som inte finns idag. Syftet är att nå
nya målgrupper och verksamheten bör utvecklas i samarbete med den tänkta gruppen.
Med nya former menas till exempel nya organisationsformer som till exempel nätverk eller
digitala forum eller nya arbetssätt.

Distriktens uppgifter är:
•

Stödja lokalföreningarna såväl organisatoriskt som att utveckla intressepolitiken.

•

Starta nya lokalföreningar.

•

Påverka landsting, kommun eller motsvarande.
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•

Samverka med HSO och andra brukar- och anhörigorganisationer till exempel

NSPH.

Distrikten kan söka pengar utvecklingsfonden för till exempel:
Att förstärka stödet till föreningar som har en verksamhet/medlemsantal som är negativ och
som riskerar att läggas ner så att föreningarna kan fortsätta sin verksamhet.
Att starta nya föreningar eller andra former av mötesplatser (till exempel nätverk, digitala
grupper etcetera).
Distrikt som söker medel ska ha en långsiktig och hållbar plan för sitt arbete med tydliga mål.
Det är en fördel om den har utarbetats i samarbete med distriktets medlemsutvecklare och att
det anges på vilket sätt insatserna kommer att bidra till lokalföreningarnas
verksamhetsutveckling.

Förbundets uppgifter är:
•

Stödja och bidra till att utveckla lokalföreningarnas och distriktens

verksamhet.
•

Stödja lokalföreningarna i medlemsvärvning genom en väl fungerande
medlemsadministration.

•

Påverka och samverka med centrala myndigheter.

•

Samverka med HSO, NSPH och andra brukar- och anhörigorganisationer.

•

Samverka med systerorganisationer i andra länder efter ekonomisk förmåga.

Förbundet kan använda medel ur fonden om syftet är att ge direkt stöd till arbetet enligt ovan
genom att till exempel utveckla verktyg och metoder samt att öka kompetensen kring
verksamhetsutveckling i organisationen.

Medel kan ansökas om maximalt 15 000 kronor
Ansökningar sker löpande från och med december 2018 och beslut om medel fattas av
kansliet. Budget ska bifogas ansökan och resultat redovisas till kansliet senast ett år efter
beviljat medel.
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Fyll i ansökan och posta eller maila den till kansliet. Det är OK att skriva mer på ett
extra papper, om platsen inte räcker till. rsmh@rsmh.se

Ansökningsblankett
Föreningens/Distriktets namn och adress:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Email:………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………………….

Ange ansökt belopp ………………………… kronor. Bifoga budget.

Föreningens/Distriktets post/bankkonto……………………………………………………….

När planerar ni att påbörja utvecklingsarbetet…………………………………………………..

När planerar ni att avsluta utvecklingsarbetet…………………………………………………...

Kort bakgrund om behovet av utvecklingsmedel……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
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Beskriv syftet med ansökan……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Hur planerar ni att uppnå syftet?……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Vilka ska delta i utvecklingsarbetet?……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Kommer ni att samverka med andra föreningar/organisationer?................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

Har ansökan förankrats i styrelsen?...........................................................................................

Namn………………………………..

underskrift………………………………….

Namn ……………………………….

underskrift…………………………………..
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Budget

Aktivitet

Antal deltagare Kostnad

Totalt summa_______________

