Kortkursbidrag
Bakgrund
Landstinget i Norrbotten ger handikapprörelsen i Norrbotten olika
anslag för att kunna bedriva en bra och landstingnyttig verksamhet
för sina medlemmar. Bland annat får man ett anslag på 214 000
kronor årligen som enskilda funktionshindrade kan söka.
Ansökningarna behandlas och fördelas av bedömningsgruppen efter
ett särskilt regelverk.
Vem får söka
Bidraget ges till folkbokförda personer i Norrbottens län som har ett
fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Bidraget kan ges i
förekommande fall till anhörig till sökande som måste finnas med
som direkt stödperson.
Personlig assistent undantaget eftersom det är resp. kommuns
ansvar.
En länsförening kan ansöka om bidrag men då skall kursen
inriktningen på kursen vara rehabiliterande/habiliterande och öppen
för medlemmar från hela länet.
Länsföreningens bidrag får ej överskrida 15 000 kronor/år.
Kostnader för föreläsare ingår ej och man gör avdrag för SPSM och
andra bidrag.

Vad kan man söka till?
Bidraget ges till kortkursverksamhet, kursen skall vara anpassad för
de olika funktionshindren.
Aktiviteten skall hålla hög kvalité med huvudinriktning på
rehabilitering/habilitering, men får även innehålla rekreation och
socialsamvaro.
Med hög kvalité kan man som exempel omnämna föreläsning av
läkare, sjuksköterska med specialkunskaper, sjukgymnast, fotvård,
ekonomer m.fl.
Kurs/aktivitet får ej rikta sej enbart till föreningens interna
verksamhet.
Regler för att söka bidrag
Ansökan får komma in max 3 månader före planerad kurs
Program skall bifogas ansökan samt kostnadskalkyl.
Max belopp man kan få som bidrag/år är 6 300 kronor för 14 dagar.
Belopp/dag 450 kronor
Blankett för ansökan finns på hemsidan www.hsobd.se
Den skall vara ifylld och underskriven av sökande för att kunna
behandlas.
Redovisning av bidragsgrundande kurs
Utbetalning av beviljat bidrag sker efter kursen avslutats.
Sökande lämnar in sina kvitton och ekonomiska redovisning.

Turordning i fördelningen
Många söker detta bidrag och därför kommer vi att prioritera de som
inte sökt bidrag tidigare år i första hand, detta för att det ska bli en
rättvis fördelning.
Det gäller även då föreningar söker medel, en förening som fått
beviljat ett år kommer att ha lägre prioritering än en förening som
söker för första gången.

