PERMOBILPENGEN 2018
Permobil vill gärna stödja lokala Handikappföreningar och klubbar under 2018.
Med vår aktivitetspeng vill vi göra en insats framförallt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Lokala föreningar eller klubbar i områden och distrikt får ansöka om ett ekonomiskt stöd från oss för att
kunna genomföra aktiviteter. Det viktiga är att aktivitetspengen på något sätt används för att främst ge
barn eller ungdomar något extra. Permobil tar emot ansökningar och beviljar dem löpande förutsatt att de
uppfyller de kriterier som vi har satt upp.
Exempel på aktiviteter eller upplevelser
Sport: Tävling, cup, prova-på-upplevelser.
Aktivitet: Dans, disco, träffa någon artist
Upplevelser: Att hyra in en trollkarl, artist eller sportstjärna
Bjuda på: Korv, glass, tårta eller priser vid tävling.
Kriterier för att kunna bli beviljad aktivitetspeng från Permobil
Föreningen ska presentera anledningen till ansökan och motivera vad de vill uppnå.
Aktiviteten eller projektet som planeras ska helst vara för barn eller ungdomar.
Aktivitetspeng kan även beviljas för en del av en aktivitet, t.ex. under ett läger för barn och ungdomar.
En lokalförening eller klubb kan bara bli beviljad aktivitetspeng en gång per år.
Vi beviljar stöd upp till 5 000 kr per ansökningstillfälle/aktivitet.
Ansökan ska vara oss tillhanda i god tid före evenemanget.
Krav vid beviljad ansökan
Vid beviljad ansökan ska föreningen tillhandahålla Permobil en rapport av genomförd aktivitet senast 2
veckor efter avslutad aktivitet, gärna med tillhörande bilder. OBS! När bilder bifogas till oss ges
automatiskt ert medgivande om att vi får använda dem på hemsida och på sociala medier.
Vid aktiviteter eller projekt som fortlöper över årsskiftet ska Permobil inneha en lägessrapport om hur
abetet med aktiviteten går senast den 15 december det år aktivitetsbidraget beviljades. Sedan
gäller samma krav: Permobil ska ha fått en slutrapport 2 veckor efter aktiviteten avslutats.
Rapporten är ett sätt för oss att veta att den aktivitet vi beslutat ska få aktivitetstöd verkligen genomförts,
och den används också som underlag för vår bedömning att utse Årets Bästa Aktivitet.
Om ingen rapport inlämnas inom tidsramen eller om det framkommer att föreningen eller
klubben antingen inte utnyttjat bidraget eller använt pengarna till något annat förbehåller sig
Permobil AB och Permobil Car Adaptation AB rätten att kräva att pengarna återbetalas.
Ansökningsblankett
Ansökningsblankett hittar du på www.permobil.se/permobilpengen
Eller fås genom att kontakta Franciska Darnell.
E-post: franciska.darnell@permobil.com
Telefon: 070-86 60 779
Ansökan skickas via e-post till
franciska.darnell@permobil.com
Eventuellt aktivitetsbidrag betalas antingen ut av Permobil AB eller Permobil Car Adaptation AB.
Vid eventuella frågor kontakta Franciska Darnell via telefon: 070-86 60 779
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