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

Besöksadress
Engelbrektsgatan 14

Postadress:
211 33 Malmö

Telefon:
040-120013

Mobil:
0702-718023

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
0702-200288

Ordförandes E-post:
bjornfries@me.com

Kassörens namn:
Herbert Tinz

Kassörens telefon:
0702-718023

Kassörens E-post:
ekonomi@fontanhuset.se

Revisorns namn:
Johnny Persson

Revisorns telefon:
0704-970105

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

Totalt antal medlemmar den 31 december 2018:
1012 medlemmar sedan starten 1984. Antal medlemmar kvar i verksamheten efter dödsfall, flytt etc är 801
personer.
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Antal män (av medlemmarna 31 december 2018):
438 personer.

Antal kvinnor (av medlemmarna 31 december 2018):
363 personer.

Antal personer som ej vill definiera kön (av medlemmarna 31 december 2018):
0 personer.

Totalt antal medlemmar som bor i Malmö:
573 personer.

Antal män (bland medlemmarna) som bor i Malmö:
315 personer.

Antal kvinnor (bland medlemmarna) som bor i Malmö:
258 personer.

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

Medlemsavgift:
0 kr.

Syfte med organisationen enligt stadgar:
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Stiftelsen har till ändamål att i Malmö bedriva fontänhusverksamhet enligt Fountain Housemodellen och att följa
de riktlinjer för klubbhusverksamheten som utarbetats och antagits internationellt.
Vid konkurrerande lagstiftning gäller svensk lag.
Verksamheten strävar efter att genomgå kvalitetsgranskning enligt den metod som utarbetats av det
internationella centret för Fontänhusutveckling (CI).
Stiftelsens grundläggande målsättning är:
1.Att skapa goda förutsättningar för att människor som haft kontakt med den psykiatriska vården skall kunna
stödja varandra för att bättre klara av ett liv i samhället, för att få ett meningsfullt arbete och för att leva ett
rikare socialt liv.
2.Att dela med sig av den kunskap man får om psykosocial rehabilitering till såväl instanser inom den
psykiatriska vården och sociala verksamheter som till andra intresserade.
3.Att genom ständigt pågående utvärdering mäta effektiviteten i den egna verksamheten, för att på så sätt
kunna klargöra vad som ger det bästa stödet för varje medlems strävan till en återanpassning i samhället
utanför institutioner.

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

Totala intäkter 2018:
11 192 953 kronor.

Lokalkostnader 2018:
1 250 791 kronor.

Antal anställda totalt 2018:
Tjugo stycken. Här ingår vikarier samt personal som sagt upp sig under 2018. Grundbemanningen 2018 låg på
fjorton tjänster.

Antal anställda med lönebidrag 2018:
0 personer.

Personalkostnader 2018:
7 669 486 kronor.

Har föreningen/organisationen sökt och beviljats ekonomiskt stöd från någon annan
förvaltning i Malmö stad eller annan myndighet under 2018?
Ja
Nej
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Om ja, ange namn på förvaltning eller myndighet och summan av bidraget.
Region Skåne - 958 000 kronor. Socialstyrelsen - 2 313 000 kronor.

Ansöker om totalsumma från funktionsstödsnämnden för 2020:
6 800 000 kronor.

Ange vad bidraget ska användas till:
Bidraget syftar till att säkra trygg rehabilitering och återkomst till studier/praktik/arbete i Fontänhuset Malmös
regi för personer med psykiska funktionshinder.
Rätt kompetens hos handledare sörjer för ett ökat fokus mot arbetsmarknaden för Fontänhusets medlemmar.
Parallellt med det dagliga arbete som är kopplat till den psykosociala rehabiliteringsmodell vi kallar den
arbetsinriktade dagen identifieras de personer som är redo för återkomst till arbetsmarknaden eller studier.
Lön och lokalkostnader tar en stor del av de bidrag som vi får i anspråk. Men det är också en förutsättning för
att Fontänhusmodellen ska kunna fungera med ett långsiktigt perspektiv.
Handledare är placerade på respektive enhet - Service, Kök, Media och Vägar ut - och sköter tillsammans med
medlemmarna det dagliga arbetet.De uppmuntrar medlemmarna till aktivitet genom uppmuntran och stöd samt
står för en tydlig struktur. Mycket tid läggs på att stödja medlemmar i deras kontakter med sjukvård och
myndigheter. Att se till att medlemmars rättigheter i samhället tillvaratas.
Förutom basverksamheten planeras det för gemensamma kulturella och sociala program. Husets
introduktionsgrupp arbetar kontinuerligt med att stärka den introduktion som eventuellt blivande medlemmar får
i samband med deras första besök. Regelbunden friskvård i Fontänhusets regi på Kockums fritid stärker
medlemmarna fysiskt, och därmed även psykiskt. Media arbetar med hemsida, sociala medier,
reklampamfletter, radio och tidning. Service sköter förutom caféverksamhet även trädgård, det externa prarbetet plus att de håller ett vakande öga på husets skick. Köket är centralt, här lagas det näringsriktig mat
under restaurangliknande former till medlemmarna - som i vissa fall är det enda målet mat de får om dagen.
Medlemmar som har problem med sitt boende eller behöver någonstans att bo får hjälp via vårt
boendeprogram - där vi samarbetar med MKB.

Hur är verksamheten ett komplement till Malmö stads insatser för målgruppen?
Fontänhuset Malmös styrka är att det inte är en myndighet. Vi bygger en relation mellan oss och individen som
gör att medlemmar får förtroende för oss när det gäller att hjälpa dem tillbaka till ett normalt liv. Detta sker
genom ett aktivt val att arbeta tillsammans, skapa en social situation där medlemmen känner trygghet. Därför
har vi en annan ingång än myndigheter och ger individen ett stöd som inte det offentliga kan. De främsta
verktygen i detta är den arbetsinriktade dagen, empowerment (eget bemyndigande), delaktighet och vårt
långsiktiga skapande av relationer.
Tillsammans med flera andra av Malmös ideella organisationer arbetar Fontänhuset Malmö aktivt tillsammans
med Funktionsstödsförvaltningen för bred brukarsamverkan mellan dessa organisationer samt FSF. I det
arbetet skapar myndighet och civilsamhälle en bred bas för båda att kommunicera med varandra för att skapa
större förståelse för behov och möjligheter när det gäller den enskilde individen i Malmö.
Fontänhuset Malmö har tillsammans med FSF ingått en gemensam avsiktsförklaring när det gäller
verksamheten - att stödja människor med psykisk ohälsa - och dess nära anknytning till Malmö kommun.

Har organisationen en tillgänglig besökslokal? Om ni inte har en tillgänglig lokal, måste ni
presentera en handlingsplan kopplat till tillgängligheten:
Ja.

Övriga upplysningar:

Sida 5

E-postformulär
Fontänhuset har sedan 1984 i Malmö kommun skapat sig en gedigen erfarenhet och kunskap kring hur det är
att leva med psykiska funktionshinder i Malmö, men även på ett nationellt plan. I ett ständigt föränderligt
samhälle måste Fontänhuset Malmö ha resurser att möta dessa förändringar så att målgruppen kan hantera
allt det nya i deras omgivning. Många medlemmar, de flesta, har mycket svårt att tillgodogöra sig de rättigheter
man har som invånare. Dessutom kopplas detta till svårigheter att orientera sig i den dagliga tillvaron. För oss
på Fontänhuset Malmö blir resultatet av detta att vi arbetar mycket med att säkerställa medlemmarnas
samhälleliga rättigheter. ett resurskrävande arbete som blir mer arbetsamt ju komplexare livet blir. Om detta
stöd inte skulle existera för målgruppen skulle det i förlängningen öka de samhälleliga kostnaderna för denna
grupp och skapa ytterligare mänskligt lidande. Arbetet är i huvudsak preventivt, men allt för ofta krävs det akuta
insatser som till exempel förhandlingar med hyresvärdar, kontakter med patientombudsmannen, hjälp med
förmyndare eller stöttning i vardagens problem med ekonomiska frågor.

Ort och datum:
Malmö 20190510
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