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Organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet - Ansökan
1. Kontaktuppgifter
Organisationsuppgifter
Skriv föreningens/organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar
registreringsprocessen.
Tänk på att de kontaktuppgifter som ni uppger är de uppgifter som organisationsbidragets handläggare använder för att kontakta er vid
frågor om er ansökan och för att skicka ut beslut om bidragsfördelning. Tänk därför på att ange kontaktuppgifter som någon kan
bevaka.
Om organisationen inte har en gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.
Föreningens/Organisationens namn
Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete

Gatuadress
Engelbrektsgatan 14

Postnummer
211 33

Ort
Malmö

Organisationsnummer
846002-6753

Post- eller bankgironummer
5650-2537

Föreningens/Organisationens telefonnummer
040-120013

Föreningens/Organisationens e-postadress
info@fontanhuset.se

Har ni en besöksadress?
Ja - samma adress som ovan
Har ni någon hemsida eller sida på sociala medier?
Ja
Skriv in adressen till hemsida eller er sida på sociala medier
Om ni har både en hemsida och en sida på sociala medier går det bra att skriva in båda länkadresserna.
www.fontanhuset.se, Facebook/Fontänhuset Malmö - Fountain House
Vill ni ange en eller två personer som ordförande?
1 person
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Björn Fries

Telefonnummer
0702-200288

E-post
bjornfries@me.com
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Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Herbert Tinz
Telefonnummer
0702718023
E-post
herbert.tinz@fontanhuset.se

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
Uppgifterna hämtas automatisk från Skatteverket i samband med din inloggning med e-legitimation.
För- och efternamn
HERBERT TINZ
E-postadress
herbert.tinz@fontanhuset.se

Mobiltelefon
0702718023

Notifieringar
E-post
Roll i föreningen/organisationen
Fyll i om du är ordförande, styrelseledamot, administratör eller annat.
Verksamhetschef.

2. Om det ekonomiska stödet
Önskad summa
Summa som föreningen/organisationen ansöker om från
funktionsstödsnämnden.
6800000

Beskriv kort vilka målgrupper som organisationsbidraget ska användas till
Fontänhuset Malmös verksamhet riktar sig till medborgare i Malmö kommun som har en psykisk funktionsnedsättning och vill bryta
stigmat som detta medför.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Beskrivningen kan exempelvis innehålla aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och
anställningar. Beskriv gärna omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en insats erbjuds eller dylikt.
Beskriv gärna kostnadernas relevans för verksamheten.
Fontänhuset Malmö har sedan 1984 varit ett komplement till Malmö kommun med rehabilitering av de kommuninnevånare som
drabbas av psykisk ohälsa.
Verksamheten styrs av de 37 riktlinjer som Clubhuose International stipulerar för att man ska kunna kalla sig ett fontänhus.
Rehabiliteringen är en arbetsinriktad metod som möter enskildas behov av att ingå i ett socialt sammanhang för att kunna återgå till
arbete, studier eller praktik. Dagligen hanteras hela huset av medlemmar som engageras i dess skötsel - kaféverksamhet,
restaurangverksamhet med lunch för 70 personer, radio- och tidningsredaktioner, kontorsgöromål samt förberedelser för arbete genom
myndighets- och arbetsgivarkontakter.
Öppettiderna är generösa, huset får inte vara stängt mer än en dag i taget.
Personalstyrkan består av 13 fast anställda personer, med adekvat högskoleutbildning när det gäller målgruppen.
Bidraget är en garant för att Fontänhuset Malmö kan sköta sitt uppdrag på det sätt som Malmö kommun förväntar sig.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen/målgrupperna under det kommande året
Fontänhus Malmös aktiviteter syftar till att säkra en trygg rehabilitering och återkomst till arbete, studier eller praktik. De anställda
handledarna uppmuntrar medlemmarna till att få struktur på det dagliga livet genom en arbetsinriktad rehabilitering där social
interaktion och regelbundna vanor är basen för våra insatser.
Genom att vi har en grundläggande princip att alla medlemmar behövs har vi en daglig uppsökande verksamhet för medlemmar som
av någon anledning inte har kommit till verksamheten. Genom den bygger vi upp en relation och ett förtroende från medlem till
handledare som gör det lättare att identifiera behov och problemställningar för individen.
Mycket tid läggs på att stötta medlemmarna i deras kontakter med sjukvård och myndigheter, allt för att skapa en trygg bas att utgå
ifrån när medlemmen är redo att ta klivet ut i samhället igen.

3. Beskriv verksamheten
Totalt antal medlemmar som bor i Malmö.
Uppge antal personer
Män

360

Kvinnor

240

Annat

0

Summering

600

Totalt antal medlemmar (i er lokala förening/organisation)
1053 medlemmar sedan starten. Antal medlemmar kvar i verksamheten efter dödsfall, flytt etc är 785.

Organisationens syfte enligt stadgarna
Stiftelsens ändamål är att följa de riktlinjer för klubbhusverksamheten som utarbetats och antagits internationellt enligt Fountain
House-modellen .
Verksamheten strävar efter att genomgå kvalitetsgranskning enligt en metod som utarbetats av det internationella centret för
fontänhusutveckling, Clubhouse International.
Stiftelsens målsättning är:
1. Skapa goda förutsättningar för att människor som har varit i 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. 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. Genom ständigt pågående utvärdering mäta effektiviteten i den egna verksamheten, för att på så sätt klargöra vad som ger det bästa
stödet för varje medlems strävan till en återanpassning i samhället utanför institutioner.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom
funktionsstöds- och äldreområdet.
Fontänhuset Malmö är ett väl fungerande alternativ/komplement till Funktionsstödsförvaltningens arbete inom socialpsykiatrin. Det
som utmärker Fontänhuset Malmö är att det inte är en myndighet. Därigenom är det möjligt att bygga en annan typ av relation till
målgruppen och ge individen ett stöd som det offentliga inte kan. De främsta verktygen i detta är den arbetsinriktade dagen,
empowerment (eget bemyndigande), delaktighet i husets göromål och det egna tillfrisknandet samt möjligheten att långsiktigt skapa
relationer.
Tillsammans med flera av Malmös ideella organisationer arbetar Fontänhuset Malmö aktivt tillsammans med
Funktionsstödsförvaltningen för en bred brukarsamverkan. I det arbetet skapar myndighet och civilsamhället en bred bas att
kommunicera via samt dela på erfarenheter som kan komma till nytta för både den enskilde individen samt verksamheter.
Fontänhuset Malmö har under många år ingått en gemensam avsiktsförklaring med Funktionsstödsförvaltningen för att stödja
människor med psykisk ohälsa. År 2020 är sista året för den treåriga avsiktsförklaringen, men vi är i processen att skapa en ny för åren
2021-2023.
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4. Försäkran att följa gällande riktlinjer för organisationsstödet
Riktlinjer för organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområde:
Verksamheten ska vara öppen för alla i Malmö i den för föreningen/organisationen angivna målgruppen. Detta kan innebära
att föreningen/organisationen riktar sig till en specifik grupp om det kan anses berättigat med hänsyn till verksamhetens syfte.
Föreningen/Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och verksamhetens inriktning ska bygga på respekt för alla
människors lika värde, enskildas grundläggande fri- och rättigheter, antidiskriminering, främjande av demokratiska principer
samt avståndstagande från våldsbejakande uttryck och åsikter.
Föreningens/Organisationens verksamhet ska överensstämma med Malmö stads policy i principiella frågor och stödjer
demokrati, jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt tar avstånd från våld, droger, främlingsfientlighet och olika former av
diskriminering.
Jag intygar att den organisation jag företräder uppfyller ovanstående krav.*

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Föreningens/Organisationens utgifter och intäkter under verksamhetsåret 2019
Alla ekonomiska uppgifter ska avse föreningens/organisationens lokala verksamhet/organisation, inte verksamhet/organisation på
nationell nivå. Redovisning av ekonomiska uppgifter på nationell nivå godkänns inte.
Skriv in totala antalet i rutorna
Föreningens/Organisationens totala intäkter:

11 390 105

Summa medlemsavgifter:

0

Totala lokalkostnader:

1 221 369

Antal anställda:

17

Antal anställda med lönebidrag/annan arbetsmarknadsåtgärd:

0

Totala personalkostnader:

7 698 246

Har er förening/organisation sökt och blivit beviljade stöd/medel från någon annan myndighet under
verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, statliga bidrag.
Ja
Ange alla myndigheter och summa av bidrag
Myndighet

Medel/stöd (uppge i kronor)

Socialstyrelsen

2 400 000

Region Skåne

1 011 323

Har er förening/organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen
i Malmö stad under verksamhetsåret 2019
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller arbetsmarknads- och socialnämnden.
Nej

6. Bilagor
Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen 2019 - epost.pdf (7,15 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Resultaträkning för 2019
Årsredovisning_2019 signerad.pdf (432 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Balansräkning för 2019
Årsredovisning_2019 signerad.pdf (432 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor)
Revisionsrapporten ska vara underskriven av en auktoriserad revisor om organisationen under 2019 har fått bidrag på 250 000 kronor
eller mer.
revisionsberättelse 2020.pdf (309 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Budget 2021 prel Mö stad.xls (28 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplan Fontänhuset Malmö 2021.doc (25 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2019 (underskriven)
Protokoll årsmöte FHM 2020.pdf (542 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2019 (underskriven)
Protokoll årsmöte 2020.docx (15 KB)
Firmatecknare 20200416.doc (23 KB)
Valberedning 2020.docx (11 KB)
Styrelsemöte FH 20202021.doc (22 KB)
Val av revisor Fontänhuset Malmö 2020.doc (22 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Föreningens/Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande föreningar/organisationer skicka in sina stadgar, även de som
tidigare har skickat in sina stadgar.
Stadgar för Stiftelsen Vänskap och Arbete.docx (13 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för funktionsstödsnämnden att känna till
Exempelvis om det skett förändringar inom föreningen/organisationen.
Fontänhuset Malmös årsredovisning innehåller både resultat- och balansräkning. Därför är det samma dokument länkat på två av
föregående sidas redovisningspunkter.
Eftersom covid-19 gjorde att vårt årsmöte fördes digitalt har Fontänhuset Malmö kombinerat årsmöte och konstituerande möte till ett
tillfälle. Detta framgår av det protokoll som är gemensamt för de redovisningspunkter där det efterfrågas årsmötesprotokoll respektive
konstituerande mötesprotokoll. I den sistnämnda ingår de bilagor som visar vad som konstituerats.
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: HERBERT TINZ
Datum: 2020-05-12 14:11
Signerad checksumma: 99952AC54C785ED55FA411313A35902BBB331BDF
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