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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

120 000

60 000

Lajvet-psykiskt hälsoforum
Kärleksgatan 5A
0706144524

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

0
0

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

40 000 Personalkostnader:
0 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Kvinnor i alla åldrar, men främst mellan 15–30 år, med någon form av psykisk ohälsa.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Lajvet- Psykiskt hälsoforum är en regional förening i Skåne med uppgift att främja psykisk hälsa för kvinnor. Lajvet
arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa
blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Verksamhetsidén är att förebygga psykisk ohälsa
genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Café/Mötesplats Lajvet erbjuder stöd till tjejer och kvinnor som har någon form av psykisk ohälsa.
För att kunna bibehålla kvaliteten och utöka verksamheten ansöker föreningen om 120 tkr.
Ansökt summa ska täcka kostnader för en anställd person på 25% som ska samordna verksamheten Café Lajvet, stå
för volontärsutbildningar, göra inköp av material till verksamheter och fika till besökare, samt stå för utåtriktad
verksamhet i form av kunskapsspridning och marknadsföring.
Lajvet har idag 25 volontärer som bemannar för öppethållande fem dagar i veckan. Verksamheten besöks av ett 40-tal
unga kvinnor mer eller mindre regelbundet och det sker ett kontinuerligt tillskott av nya besökare.
Utöver samtal erbjuder föreningen olika kreativa aktiviteter så som mindfulness, yoga, filmkvällar, läxläsning,
temakvällar mm.
Några av de kvinnor som besöker kaféet har kontakt med psykiatrin men anser sig behöva ett kompletterande stöd.
Andra står i kö för kontakt med psykiatrin och besöker kaféverksamheten under tiden. Föreningen planerar att
framöver söka upp skolor och andra relevanta platser för att nå fler unga tjejer/kvinnor. Stödverksamheten Lajvet
samverkar med psykiatrin i Region Skåne, Malmö Stad, NSPH, skolor och idéburen sektor i Malmö. Föreningen
planerar även att bjuda in allmänheten till öppna föreläsningar på temat psykisk ohälsa.
Det senaste året har föreningen ökat sin samverkan med föreningen ”Mentalpiloterna” och Region Skåne.
Förvaltningens bedömning

Föreningen har sina rötter i föreningen MIND, där mestadels av arbetet nu fokuserar på att via telefonrådgivning bland
annat arbeta med suicidprevention. Delen som handlar om förebyggande arbete har samtidigt fått minskat utrymme i
MINDs arbete. När en fastighetsägare (Henning Persson- Förvaltning AB) i Malmö erbjöd en kostnadsfri lokal/café
på Kärleksgatan samlades volontärer för att tillsammans arbeta med unga tjejer och kvinnor med psykisk ohälsa under
namnet Lajvet- psykiskt hälsoforum.
Föreningens syfte är att komplettera det stöd som erbjuds av stat/region/kommun, arbeta med att påverka villkoren
och vårdinsatserna för personer med psykisk ohälsa, motverka diskriminering och stigmatisering samt förhindra social
utsatthet.
Enligt föreningen lever många unga kvinnor under stark press i en ungdomsvärld som blir allt mer fixerad kring yta
snarare än djup och humanistiska värden. Detta påverkar både deras psykiska och fysiska hälsa negativt. Lajvet växer
därför fram som en mötesplats mitt i Malmö, öppen för tjejer och kvinnor som behöver samtal och stöd. Volontärerna
är utbildade och länkar i många fall vidare till myndigheter eller andra organisationer. Det bedrivs inte någon form av
behandling eller professionellt arbete utan de utgår från att ett lyssnande öra, en trygg miljö och ett medmänskligt
samtal ibland kan vara fullt tillräckligt för stunden.
Vid ett möte med styrelsen har förvaltningen uppmanat föreningen att registrera sig hos Fritidsförvaltningen och hos
ett studieförbund för att kunna öka sina intäkter. De har även fått tips om att ansöka om fonder för att ytterligare skapa
en bra ekonomisk grund.
Funktionsstödsförvaltningen anser att föreningens verksamhet är angelägen och kommer målgruppen till gagn.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 60 tkr.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Adress:
Tel:

Vänskapsföreningen Skåne
Adlerfelts väg 2
040 88825

2018

2019

2020

2020

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

133 000

0

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsförvaltningen, Region Skåne,
Länsstyrelsen

672 760

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 880 277 Personalkostnader:
312 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 213 800
11
2

Målgrupp

Nyanlända barn och ungdomar samt personer i alla åldrar med funktionsförhinder.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

• Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna.
• Att verka för att barn, ungdomar och vuxna genom riktade insatser ska integreras i det svenska samhället
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
• Att, direkt eller via nätverk, samverka med nationella och/eller internationella myndigheter och organisationer
vars syfte är att ge människor bättre förutsättningar för en bättre tillvaro, i Sverige eller i deras hemländer.
• Att arbeta förebyggande mot antisemitism – islamofobi, våldsbejakande extremism och radikalisering.
• Att arbeta för demokrati, integration, trygghet, jämställdhet, gemenskap, utbildning, kunskap, miljö och hälsa.
• Att arbeta för att främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga olika samhällsprocesser
genom att arbeta utifrån barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv.
• Att alltid arbeta utifrån den enskilda individens behov och baserat på att varje individ är en unik rättighetsbärare.
• Att arbeta för läxhjälp och för att öka skolnivån.
• Att arbeta med handikappade och de med funktionsnedsättningar i det dagliga livet.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Vänskapsföreningen Skåne ansöker om 133 tkr för administration, OH-kostnader, telefon, material och litteratur till
workshop, IT-tjänster, förtäring vid workshops och möten, revisionskostnader och lokalkostnader.
I verksamhetsplan 2020 beskriver föreningen riktade insatser mot grupper och medlemmar i Rosengård.
Vänskapsföreningens verksamhet ger enligt föreningen, stöd till såväl Rosengårds invånare som till föreningens
medlemmar. Föreningen vill arbeta med: medborgardialog, barnaktiviteter, samarbete med Migrationsverket kring
återvändande, miljöfrågor, skolverket och läxhjälp, insatser mot radikalism och extremism, demokrati och mänskliga
rättigheter, starta trygghets och nattvandring, starta undervisning om integration för asylsökande mm.
Förvaltningens bedömning

Föreningens verksamhet bedöms som allmänt socialt inriktad. Enligt föreningen finns det några individer med
funktionsnedsättning som besöker verksamheten. Varken i ansökan eller i verksamhetsplanen finns någon beskrivning
av hur arbetet till personer med funktionsnedsättning ska bedrivas.
Föreningen har även ansökt om medel från arbetsmarknads- och socialnämnden under 2019 och fått avslag med
motivering att verksamheten inte faller inom riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag.
Föreningen erhåller ekonomiskt stöd från fritidsförvaltningen, dock har de fått minskat bidrag inför 2018 på grund av
bristande redovisning gällande både ekonomi och aktiviteter.
Den anställde i föreningen fick genom ett samtal med förvaltningen information om riktlinjer för bidragsgivning.
Förvaltningen har också förklarat att funktionstödsnämndens organisationsstöd beviljas till verksamheter och till
enskilda individer.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår avslag på ansökan med motivering att målgruppen som föreningen vänder sig
till inte ryms inom ramen för det prioriterade område som funktionsstödsnämnden fastställde i sina riktlinjer för
bidragsgivning.
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