Datum
2020-06-23 12:21

Sida
1(7)

Inskickat av: CHRISTOPHER PERIJA

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
KFUM Malmö

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
100 000

Organisationsnummer
846000-8868

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
CHRISTOPHER PERIJA
E-postadress
eric@kfummalmo.se

Mobiltelefon
0737-616916

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
272-1934

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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212000-1124
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Betaniaplan 4

Organisationens postnummer
21155

Organisationens telefonnummer
040-76930

Organisationens e-postadress
info@kfummalmo.se

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
Betaniaplan 4

Postnummer
211 55

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
www.kfummalmo.se
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Alexander Graci

Telefonnummer
0708-727324

E-post
alexander@kfummalmo.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Jaroslaw Paciorek

Telefonnummer
0734-386963

E-post
jaroslaw@kfummalmo.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

917

Antal kvinnor

338

Antal män

576

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

3

Antal medlemmar boende i Malmö

763

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
Föreningen KFUM Malmös syfte är att:
Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället.
Att arbeta för samverkan och gemenskap, baserad på övertygelsen om människors lika värde.
Att verka för internationell solidaritet och rättvisa.
Att verka för en miljö fri från missbruk av gifter samt inspirera till motion och friluftsliv.
Att ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Bidraget skall gå till barn och ungdomar med eller utan funktionsvariationer som befinner sig i socioekonomiska utsatta områden i
Malmö med omnejd.
Barn och ungdomar som är nyanlända till Sverige och är i akut behov av fritidsaktiviteter för den sociala kontakten.
Barn och ungdomar som är hemmasittande/ som vanligen inte deltar i föreningsliv, gruppaktiviteter eller fysiskt ansträngande
verksamheter.
Barn och ungdomar som pga pandemin inte har möjlighet att delta i en ordinarie fritidsaktivitet, utan är i behov av en specialanpassad
verksamhet.
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Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
Projektet vänder sig till och når barn och unga som vanligen inte deltar i föreningsliv, gruppaktiviteter eller fysiskt ansträngande
verksamheter. Målen med projektet är att deltagarna medvetandegörs och får kunskap om välmående, lär sig uppleva enhet och
gemenskap för välmående, samt med hjälp av rörelser, enskilt och i grupp, utvecklar och förstärker sitt välmående. Fysiska aktiviteter
som även innehåller mindfulness samt ro- och stillhetsövningar.
Två stycken läger där man bjuder in barn och ungdomar samt deras anhöriga för en avslappnande naturmiljö fylld av aktiviteter såsom
kanotpaddling och idrott, även andningsövningar och fokuseringsövningar.
Lokalkostnader uppskattas till 35 000 kr.
Lägerkostnader 15 000 kr.
Träningsutrustning och material 15 000 kr.
Möteskostnader 10 000 kr.
Information och tryck 2 000 kr
Transporter 3 000 kr
Anställningar 15 000 kr.Verksamheten kommer att ha öppet främst på kvällstid från kl 17.00-20.00, måndag till fredag, samt helger
10.00-12.00.

Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
KFUM Malmös insatser och aktiviteter är väsentliga för att kunna säkerställa en positiv utveckling för både deltagarna och deras
anhöriga. Dessa möjliggör för målgruppen att kunna delta i och engagera sig i aktiviteter som de annars inte hade haft möjlighet till
just pga de dåliga ekonomiska förhållanden de befinner sig i, fritidsaktiviteter idag kostar pengar att få delta i, inte bara i avgifter utan
även tillhörande material och utrustning för att kunna genomföra aktiviteten. En hälsosam fritid ökar välbefinnandet hos individen och
ger livskvalité som påverkar det vardagliga såsom skolgången, hemmiljön, upplevelse av gemenskap och delaktighet.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
En positiv självbild och ökad livskvalitet stannar kvar hos individen, den direkta effekten av verksamheten är en god skolgång,
fritidssysselsättning som ger möjlighet till sociala relationer, god hälsa och läran om kost ökar chansen till ett hälsosamt liv. Många
deltagare tar med sig de positiva upplevelserna och fortsätter med att ha fritidsaktiviteter, en hälsosam livsstil minimerar risken för
sjukdom, de sociala sammanhangen ger deltagaren en möjlighet att bygga vänskapsrelationer mm som de sedan bygger vidare. Ett
engagemang i föreningslivet kan leda till att deltagarna själva blir eldsjälar och verksamma inom föreningslivet för att sedan aktivera
och engagera andra som befinner sig i utsatta förhållanden och miljöer.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi har enkäter och frågeformulär om och kring verksamheten som målgrupperna deltar i för att få en bild av behovet och de effekter av
våra insatser.
Vi har forum där man diskuterar och tar in förslag, idéer mm från målgrupperna för att ta tillsammans ta fram det som är bäst för ett
lyckat resultat.
Även anhöriga får ta del av enkäter och frågeformulär för att få en helhetsbild.
Det är viktigt för oss att målgruppen får vara delaktig för att uppnå ett lyckat resultat.
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Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Vi har öppna aktiviteter för alla nivåer, vi har inga separata aktiviteter för målgrupper eller nivåer.
Vår styrelse består av både män och kvinnor, lika så våra ledare för att stärka vikten av jämställdhet och jämlikhet. Vi är en politiskoch religionsfri förening som har aktiviteter för ensamkommande barn och ungdomar, seniorer, barn och ungdomar med och utan
funktionsvariationer, motionärer som elit, deltar sida vid sida på våra aktiviteter. Vi anordnar verksamhet där vi bjuder in andra
föreningar och verksamheter som arbetar med utsatta målgrupper såsom ensamkommande eller barn och ungdomar med autism, som
sedan sakta integreras i den "ordinarie" verksamheten. Man behöver bygga upp ett förtroende och en god självkänsla innan man sakta
slussar in dom då det annars kan leda till att en dålig upplevelse sätter stopp för en behövlig övergång.
Vi har samarbete med flertalet skolor som har specialklasser för att dessa ska få en god relation till föreningen och ledarna för att
underlätta övergången till att även delta i aktiviteterna på sin fritid.
Vi deltar i utbildningar och workshops som handlar om jämställdhet och jämlikhet.
Våra stadgar har även främjandet av jämställdhet och jämlikhet som några av sina syften och mål i föreningen.

Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Vi har frågeformulär och enkäter som barn och ungdomar kan fylla i, även anhöriga till dessa.
Vi har träffar där man diskuterar och tillsammans tar fram aktiviteter, idéer mm som vi sedan beprövar. Vi har handledning och
skickar de ungdomar som har växt in i ansvarsrollen som ungdomsledare, till utbildningar både inom Malmö stad men också andra
externa verksamheter.
Vi har ungdomsledare som med handeldning och stöttning håller egna grupper som då ingår i verksamhetsgrupper som ansvar för att
ta fram innehåll till aktiviteter mm.
De får möjlighet att ta fram egna förslag som sedan beprövas och utvärderas tillsammans med övriga för att få fram ett lyckat koncept.
Barn och ungdomar deltar även i möten när man tillexempel diskuterar aktiviteter och innehåll för att få deras syn och input då den
oftast är avgörande för goda resultat.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vi fungerar lite som en förlängd arm, vi har flertalet barn och ungdomar inom utsatta målgrupper som är aktiva inom vår verksamhet
både som deltagare men också ungdomsledare, vi har flertalet som deltagit och ska delta i era utbildningar och kurser.
Vi bedriver allmännyttig verksamhet och engagerar oss i utsatta områden för att öka chansen att nå ut till de som "vanligtvis" inte
skulle ha fått möjligheten att vara aktiva eller delta i föreningslivet.
Våra värdegrunder liknar de som Malmö stad också arbetar med, att öka livskvalitén för de utsatta målgrupperna, att främja en
hälsosam fritidsaktivitet, att inkludera alla i sociala sammanhang såsom fritidsaktiviteter, utflykter, sociala träffar.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
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Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

3 417 494 kr

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

30 190 kr

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

360 000 kr

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

5

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

1 596 521 kr

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
KFUM Malmö - Verksamhetsberättelse 2019.pdf (26,95 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
Resultatrapport 2019.pdf (877 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
Balansrappor 2019.pdf (953 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse 2019.pdf (2,99 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Preliminär budgetplan för 2021
KFUM Malmö - Preliminär budget 2021.pdf (31 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
KFUM Malmö - Preliminär verksamhetsplan 2021.pdf (22 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll 2020.pdf (3,05 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
Konstituerande styrelsemöte för KFUM Malmö (Malmö KFUK-KFUM) org.nr. 846000-8868. 200324.pdf (417 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar KFUM Malmö.pdf (2,72 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Ja
Ladda upp en kopia på organisationens registreringsbevis från Skatteverket
Registerutdrag-KFUM Malmö.pdf (12 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

7. Övriga upplysningar
8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Preliminär budget 2021
Intäkter:

Kostnader:

Betaniaplan
1 850 000 kr
Hallaskog
850 000kr
Aktivitetsbidrag FF och RF
150 000 kr
Lönebidrag etc
350 000 kr
Bidrag projekt BUMS/MER
400 000 kr
Medlemsavgifter
45 000 kr
Grundbidrag och konsulentbidrag 240 000 kr
Övriga intäkter och bidrag
280 000 kr
Summa intäkter

4 165 000 kr

Betaniaplan
850 000 kr
Hallaskog
285 000 kr
Personalkostnader
2 000 000 kr
Kostnader projekt BUMS/MER 400 000 kr
Köpta tjänster
150 000 kr
Räntekostnader och bank
140 000 kr
Avskrivningar
150 000 kr
Andra kostnader
190 000 kr
Summa kostnader

4 165 000 kr

MALMÖ

Preliminär verksamhetsplan 2021
Föreningen KFUM Malmö planerar att under år 2021 fortsätta med tidigare års
verksamheter samt ha satt igång en utökning av barn- och ungdomspass på kvällstid.
Vi vill fortsätta våran satsning på barn- och ungdomsledare som erbjuds handledning
och utbildningar internt och målsättningen är att samtliga genomgår
Fritidsförvaltningens samtliga utbildningar. Vi kommer att fortsätta erbjuda glädjefyllda
och utvecklande aktiviteter till våra medlemmar och deltagare.
Vi kommer fortsätta att arbeta för integration och inkluderande för alla, erbjuda en miljö
och fritid som främjar gemenskap och en ökad självkänsla, vi vill fortsätta att sprida
välmående. Ovanstående gör vi genom våra ordinarie verksamheter samt med
projektverksamheter.

