E-postformulär
Organisationens namn:
Stiftelsen Fontänhuset Malmö för Vänskap och Arbete

Besöksadress
Engelbrektsgatan 14

Postadress:
211 33 Malmö

Telefon:
040-12 00 13

Mobil:
0702-71 80 23

Hemsida:
www.fontanhuset.se

E-post:
herbert.tinz@fontanhuset.se

Postgiro/bankgiro:
5650-2537

Organisationsnummer:
846002-6753

Uppgiftslämnare:
Herbert Tinz
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Ordförandes namn:
Björn Fries

Ordförandes telefon
0702-20 02 88

Ordförandes E-post:
bjornfries@me.com

Kassörens namn:
Lisbeth Osberg

Kassörens telefon:
040-12 00 13

Kassörens E-post:
ekonomi@fontanhuset.se

Revisorns namn:
Johnny Persson

Revisorns telefon:
0704-97 01 05

Revisorns E-post:
johnny.persson@bakertillymalmoe.se

Totalt antal medlemmar den 31 december 2017:
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984 medlemmar sedan starten 1982. Antal aktiva medlemmar kvar från starten uppgår ungefär till 750
personer. 2017 deltog 350 personer i verksamheten, med enskilda besök som uppgick till till 17 306 tillfällen.
Månadssnittet för medlemmar engagerade i den arbetsinriktade dagen är 176 stycken, veckosnittet ligger på
122 stycken. Vardagar kom det 73 medlemmar och sex gäster av olika slag. Sön- och helgdagar deltog 28
medlemmar.

Antal män (av medlemmarna 31 december 2017):
55 procent av 750 medlemmar (412).

Antal kvinnor (av medlemmarna 31 december 2017):
45 procent av 750 medlemmar (338).

Antal personer som ej vill definiera kön (av medlemmarna 31 december 2017):
0

Totalt antal medlemmar som bor i Malmö:
850 medlemmar. Aktiva medlemmar från Malmö ligger på ungefär 650 från starten av verksamheten. Ungefär
340 av de 350 medlemmar som deltog i den arbetsinriktade dagen bor i Malmö.

Antal män (bland medlemmarna) som bor i Malmö:
55 procent av 650 medlemmar (390).

Antal kvinnor (bland medlemmarna) som bor i Malmö:
45 procent av 650 medlemmar (260).

Antal personer (bland medlemmarna) som ej vill definiera kön:
0

Medlemsavgift:
0

Syfte med organisationen enligt stadgar:
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Stiftelsens ändamål är att i Malmö bedriva fontänhusverksamhet enligt den beprövade Fountain Housemodellen och följa de riktlinjer för klubbhusverksamheten som utarbetats och antagits internationellt.
Riktlinjerna pekar mot att fontänhus bedriver arbetsinriktad social rehabilitering för personer som har eller har
haft kontakt med någon form av psykiatrisk behandling. Dessa är grunden för medlemmarnas rättigheter i
verksamheten samt allmänna etiska regler för alla som vistas i huset - som medlemmar, anställda,
administration samt styrelse.
Stiftelsen grundläggande målsättning är som följer:
Att skapa goda förutsättningar för att personer som har haft kontakt med den psykiatriska vården skall kunna
stödja varandra. för att klara av ett liv i samhället, för att få ett meningsfullt arbete samt att kunna leva ett rikare
socialt tillvaro.
Att dela med sig av kunskapen man får om psykosocial rehabilitering till instanser inom den psykiatriska
vården, sociala myndigheter samt till andra berörda parter.
Att genom ständigt pågående utvärdering mäta effekten i den egna verksamheten, för att på så sätt kunna
klargöra vad som är bästa stödet för varje individuell medlems strävan till återanpassning i samhället.

Målgrupper som organisationen vänder sig till:
Personer med psykiska funktionshinder som är eller har varit i kontakt med psykiatrin.

Totala intäkter:
11 178 453 kronor.

Lokalkostnader:
1 265 000 kronor.

Antal anställda totalt:
16 anställda.

Antal anställda med lönebidrag:
0.

Personalkostnader:
7 035 582 kronor.

Har föreningen/organisationen sökt och beviljats ekonomiskt stöd från någon annan
myndighet under 2017?
Ja
Nej
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Om ja, ange förvaltning och summa av bidraget
Socialstyrelsen; 1 800 000 kronor. Region Skåne: 726 210 kronor.

Ansöker om totalsumma från funktionsstödsnämnden för 2019:
9 415 000 kronor.

Ange vad bidraget ska användas till:
Bidraget ska syfta till att säkra en trygg rehabilitering och återkomst till studier/praktik/arbete för människor med
psykiska funktionshinder i Fontänhuset Malmös regi.
För att lyckas med detta krävs en stabil ekonomisk grund, som syftar till en trygg och långsiktig verksamhet för
våra medlemmar.
Med hjälp av anställda med rätt kompetens för målgruppen ökar vi fokus mot vår Vägar ut-verksamhet, som
kommer att genomsyra hela huset. I takt med att medlemmar kommer in i den arbetsinriktade dagen på våra
enheter - Service, Kök, Media och Vägar ut - ska det gå snabbare att identifiera de medlemmar som är redo för
att återkomma till ett normalt socialt liv igen efter sjukdomen.
Medlen kommer att användas för att skapa olika former av sociala/pedagogiska workshops, möten samt
individuella stöd - allt inkorporerat i den arbetsinriktade dagen.
Löner och lokalkostnader är en stor del av verksamheten - nödvändig för att vi ska kunna möta målgruppen på
ett för dem optimalt sätt.
Handledare är placerade på respektive enhet och driver tillsammans med medlemmarna det dagliga arbetet.
De står för strukturen på enheten, att ge medlemmar stöd, feedback och uppmuntran till aktivitet. Mycket arbete
och tid läggs på att stödja medlemmar i samarbetskontakt med myndigheter och sjukvården - att hjälpa dem att
ta tillvara på sina samhälleliga rättigheter.
Förutom basverksamheten fylls dagarna med gemensam planering för sociala program och kulturprogram.
Tillsammans arbetar medlemmar och handledare kontinuerligt med att uppdatera och förstärka vår introduktion
för nya medlemmar. Regelbunden friskvård i Fontänhusets regi stärker medlemmarna både fysiskt och
psykiskt. Media-enheten sköter all mediahantering - tidning, radio, reklamflyers, sociala medier samt hemsidan.
Service hanterar caféverksamhet, trädgård, extern PR mot sjukhus, skolor, myndigheter och enskilda och
allmän koll på husets skick.
Köket lagar mat till de dagliga gästerna samt sköter hela restaurangverksamheten på ett professionellt vis. Här
ligger även friskvården som en del av helhetssynen på människan.
Medlemmar som behöver boende eller stöd i sitt boende får det via vårt boendeprogram som sköts i samarbete
med MKB.

Hur är verksamheten ett komplement till Malmö stads insatser för målgruppen?
Vår styrka ligger i att vi inte är en myndighet, att medlemmar har förtroende för oss och den relation vi bygger
genom att driva Fontänhuset Malmö tillsammans. Detta innebär att vi har en annan "ingång" än myndigheter
och kan ge stöd åt individen på ett annat sätt än vad det offentliga kan.
Viktiga verktyg i metodiken är att vara relationsbyggande, ha en arbetsinriktad dag samt eget bemyndigande
och delaktighet.
Tillsammans med flera andra av Malmös ideella organisationer ingår Fontänhuset Malmö aktivt i den grupp
som tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen arbetar för brukarsamverkan mellan det offentliga och det
ideella. Där är det tydligt hur båda delarna av detta tillsammans kan komplettera varandra när det gäller
insatserna för de Malmöbor som är i behov av speciellt stöd av olika typer.
Fontänhuset Malmö har tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen ingått i en gemensam avsiktsförklaring
när det gäller verksamheten och dess nära anknytning till Malmö kommun och dess stödjande arbete för
människor med psykisk ohälsa.

Här anger du om organisationen har en tillgänglig besökslokal. Om ni inte har en sådan
lokal måste ni presentera en handlingsplan kopplat till tillgängligheten:
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Ja.

Övriga upplysningar:
Fontänhuset har under alla de år som det funnits i Malmö fått en gedigen erfarenhet och kunskap om hur det är
att leva med psykiska funktionshinder i vår stad, men även nationellt. Samhället är i ständig förändring och
Malmö likaså. Där är det viktigt att Fontänhuset Malmö kan matcha den förändringen så att målgruppen kan
hantera ett nytt liv i en ny värld. Många medlemmar kan dåligt hantera sin dagliga tillvaro och har svårt att
tillgodogöra sig sina rättigheter. För Fontänhuset Malmös del innebär det att vi lägger mycket tid på att stödja
medlemmar i deras kontakt med myndigheter för att tillvarata deras samhälleliga rättigheter. Detta är mycket
resurskrävande för verksamheten, men om detta stöd inte hade funnits skulle det i förlängningen öka
samhällets kostnader för målgruppen och skapa ytterligare mänskligt lidande. Arbetet i dessa frågor är i flera
fall preventivt, fast många gånger är det även akuta insatser som till exempel förhandlingar med hyresvärdar
eller stöttning vid behov av sjukvårdsinsatser.

Ort och datum:
Malmö 2018-05-22
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