Riktlinjer för stöd till organisationer inom
funktionsstödsområdet i Malmö stad
I Malmö stad finns ett stort föreningsliv
som betyder mycket för vårt demokratiska samhälle.
Några föreningar och organisationer i Malmö
arbetar för att alla ska kunna leva ett meningsfullt
och aktivt liv.
Funktionsstödsnämnden ger varje år stöd
till sådana organisationer
som arbetar med och för personer
med funktionsnedsättning och äldre.
Förutom att få pengar
kan man också få träffa en person
som arbetar på funktionsstödsförvaltningen
för att då råd och vägledning.
MÅLGRUPP
Ni kan ansöka om stöd om er organisation jobbar med att stötta och aktivera:



personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning
äldre personer.

DE HÄR ORGANISATIONERNA FÅR INTE STÖD








Riks- och länsorganisationer.
Företag som tjänar pengar.
Projekt som bara ska finnas under en viss tid.
Enskilda personer.
Organisationer som borde söka till en annan nämnd eller en annan myndighet.
Om en del av er verksamhet passar in på funktionsstödsnämndens område kan ni ändå få
stöd.
Organisationer som arbetar med saker som Malmö stad inte står för.



Organisationer som är skyldiga pengar till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden.

DET HÄR BEHÖVER ER ORGANISATION GÖRA FÖR ATT FÅ STÖD
För att er organisation ska få stöd måste ni:


arbeta med personer med funktionsnedsättning och/eller äldre personer



vara demokratiska och bidra med jämställdhet och mångfald inom organisationen



säga nej till våld, droger och diskriminering



vara tydliga med det ni vill göra, så att ni lätt kan se om det blir gjort



arbeta för att alla ska ha tillgång till era besökslokaler



arbeta för malmöborna och Malmö stad



behöva stöd i form av pengar för att kunna arbeta med er förening









ha tydliga regler och vara demokratiska
ha varit aktiva i Malmö i minst ett år
ha varit registrerade hos Skatteverket i minst ett år
haft organisationsnummer i minst ett år
jobba enligt FN:s Barnkonvention (om ni jobbar med barn)
ha en godkänd revisor om organisationen fått mer än 250 000 kr i stöd
ha valt styrelse på det sätt som föreningens regler säger




ha ett konto registrerat i organisationens namn
skriva ner vad er organisation ska göra i en plan för året

Om din organisation driver verksamheter
som får vinster,
ska vinsten användas i verksamheten.
SÅ HÄR ANSÖKER NI OM STÖD
För att få ekonomiskt stöd måste ni göra en ansökan.
Det är de personer som leder organisationen som gör ansökan.
Det kan till exempel vara ordförande eller kassör i organisationen.
För att ansöka om stöd ska ni fylla i en blankett
som finns på Malmö stads hemsida, malmo.se.
Senaste dagen ni kan söka är den 1 juni varje år.
Om ni är en ny organisation
måste ni skicka in organisationsnummer
och vilka regler ni har i föreningen.
Om ni har sökt pengar tidigare
ska ni också skicka in en rapport
om hur det gick förra året
samtidigt som ni skickar in en ny ansökan.

Detta är viktigt för att visa att
ni gjorde det ni sa att ni skulle göra.
Om er organisation har fått pengar
av någon annan förvaltning eller myndighet
måste ni skriva det i er ansökan.
DET HÄR HÄNDER NÄR NI HAR SKICKAT IN ANSÖKAN
När ni skickat in ansökan
ska en person
som jobbar på funktionsstödsförvaltningen läsa den.
Sedan gör den personen en bedömning
och skickar den till politikerna.
Efter det beslutar politikerna
om ni ska få stöd eller inte.
Om ni får stödet gäller det i ett år.
Sedan får ni svar på hur det har gått
av en person som jobbar i förvaltningen.
Detta svar får ni digitalt.
DET HÄR HÄNDER EFTER ATT NI HAR FÅTT STÖD
Om er organisation får stöd ska detta följas upp.
Ibland kan funktionsstödsförvaltningen göra stickprovskontroller.
Det betyder att de när som helst
kan be om att få se dokument
som visar hur ni använt era pengar.
Om något har förändrats sedan ni skickade in ansökan
måste ni berätta detta för funktionsstödsförvaltningen.
DET HÄR HÄNDER OM NI INTE GÖR DET NI HAR SAGT
Om ni inte gör vad ni har skrivit att ni ska göra
kan funktionsstödsförvaltningen kräva
att få tillbaka pengarna.
Då ska de skriva det i ett mail eller ett brev.
Om det bara är något litet som har blivit fel
ska förvaltningen prata med er och
ni kan få tid på er att rätta till felet.

