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ATT SÖKA BIDRAG
Hörselskadades Riksförbund erhåller statliga bidrag.

Distriktet erhåller landstingsbidrag.

Föreningen har rätt att från kommunen få ett fastställt grundbidrag för sin verksamhet och ett lokalbidrag 
för den egna lokalen som föreningen hyr.

Fonder inom kommunen
Det finns nästan alltid olika fristående fonder inom kommunen (t.ex. genom testamenten). Hör med din kom-
mun och fråga efter en förteckning över fonder som har som ändamål att stödja verksamhet för funktionshin-
drade inom kommunen. Exempel på kommunala fonder finns också i Fondboken.

Föreningen kan också söka projektbidrag till olika tidsbegränsade aktiviteter som ligger utanför den ordinarie 
verksamheten hos kommunen. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att samverka med or-
ganisations- och föreningslivet.

Kommunerna har en skyldighet att ta fram en handikapplan. När föreningen skriver sin ansökan om bidrag till 
ett specifikt projekt kan man framhålla t.ex. att ”enligt kommunens handikapplan täcks inte de aktuella kost-
naderna av kommunala bidrag”. Det är viktigt att ta reda på vad innehållet i planen är och använda den som 
argument.

I första hand söker man till de extra kostnader som kan uppstå. Man vänder sig till kommunen för att se vilka 
bidragsföreskrifter den har och om det aktuella projektet faller inom dessa ramar.

Fonder och stiftelser
Det finns flera förteckningar över fonder bl.a. Stora Fondboken och Fonder & Stipendier i Sverige. Där finns 
ett kapitel om fonder som ger bidrag till verksamhet för sjuka och handikappade. 

Om föreningen har många  äldre medlemmar kan föreningen också söka från fonder som ger bidrag till äld-
reverksamhet. Lagen säger att äldre personer ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och 
över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång 
till god vård och omsorg (= argument). 

Hemkommunen och kyrkan kan ha fonder som ni kan söka pengar från. Ta kontakt med dem och fråga.

Liten lathund:

Ta reda på detaljerna i villkoren från respektive fond eller stiftelse och var observant på vilka handlingar som 
ska biläggas ansökan.

Sänd aldrig originalhandlingar. Använd vidimerade (två personer som bevittnar att handlingen är en korrekt 
kopia) kopior.

Ladda ner behövliga upplysningar från fondens hemsida.

När det finns speciella ansökningsblanketter bör dessa användas.

Många fonder tar hänsyn till om bidrag har beviljats eller sökts från annan bidragsgivare. Om ansökan går till 
flera fonder bör dessa namnges.

Beskriv i detalj vad bidraget ska användas till. Bilägg verksamhetsberättelsen och redogör för mål och verk-
samhetsplanering.

Tänk noga igenom kostnader/intäkter och gör ett sammandrag som kan bifogas ansökan, eller skrivas in i fon-
dens blankett.

t.ex
t.ex
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Var noga med uppställningen. Specificering av kostnaderna skall vara fullständig. Denna skall följas när re-
dovisning av bidraget görs.

Redovisa i rätt tid!

Kom ihåg att tacka för erhållet bidrag!

Vad kan man söka till?
Några exempel:

Hörseltekniska hjälpmedel

Dator – programvara

Studiebesök *

Resa/utflykt *

Aktiviteter i samband med Hörselskadades Dag *

Friskvårdsdagar/rekreation *

Kulturarrangemang *

* Markera tydligt i er ansökan att det som skiljer er verksamhet från andra är att aktiviteten är hörselanpassad 
och är därför speciell ur tillgänglighetssynpunkt. 

Mall

Allmänt gäller att skriva kort och tydligt och att ta med det som är viktiga fakta. 

Läs villkoren för fonden och inrikta din ansökan på det. Fråga om något är otydligt.

Låt gärna någon annan läsa din ansökan innan du skickar iväg den. 

Nedan ett förslag på hur en ansökan kan se ut:

 9 Överst ”brevhuvud”

 9 Namn på fonden/stiftelsen som bidrag söks från

 9 Redogör kort för organisationen (även om du sökt tidigare)

 9 Beskriv verksamheten

 9 Räkna upp vad föreningen gör och hänvisa till verksamhetsberättelsen

 9 Beskriv vad bidraget avser

 9 Gör en noggrann uppställning över verkliga kostnader

 9 Om fondbestämmelserna så kräver, skriv vilka andra som tillskrivits angående bidrag. T.ex. ”bidrag för 
samma ändamål har även sökts från…”

 9 Datera och skriv under (firmatecknare)

OBS! Det är viktigt att motivera och hitta övertygande argument och framhålla den nytta föreningen gör, hur 
viktigt föreningens arbete är för kommunen/samhället/medborgare osv. 

Man kan skicka brev eller e-post där man frågar vad som gäller för fonden/stiftelsen och om man behöver 
ansökningsblankett. Förutom att uppge sin egen e-postadress är det bra att i ett brev skicka med ett frankerat 
svarskuvert för att säkert få svar och eventuell blankett. 

T.ex
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Förslag på fonder och stiftelser:
Arvsfonden
Arvsfonden har dragit igång en särskild satsning 
”Egen kraft!”. Satsningen syftar till att skapa möjlig-
heter och förbättra levnadsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning. Satsningen stödjer ideella för-
eningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, 
som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter 
för barn, ungdomar och personer med funktionsned-
sättning på deras egna villkor. 250 miljoner kronor är 
avsatta för satsningen. Arvsfonden vill ge organisatio-
nerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla 
verksamheten inom olika områden.

Satsningen har tre fokusområden: 
• En arbetsmarknad för alla 
• Skola och utbildning för alla 
• En aktiv fritid i livets alla faser 
Arvsfonden uppmuntrar också projekt som har ett 
jämställdhetsperspektiv, verkar för en etnisk och kul-
turell integration samt är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning. 

Några saker att tänka på:
• Projektet ska vara nyskapande och tydligt skilja sig 
från föreningens ordinarie verksamhet. Det betyder 
att det ska leda till att ny kunskap eller nya möjlighe-
ter skapas för målgruppen. 
• De personer som projektet riktar sig till ska kunna 
påverka och ha inflytande i projektets planering och 
genomförande. 
• Berätta också om hur projektet ska kunna leva vida-
re efter projekttiden. 
• Vem ska ni samarbeta med? Se till att informera och 
förankra projektet hos de som ni ska samarbeta med. 

Arvsfondsdelegationens kansli, Box 2218, 
103 15 Stockholm.
Tel: 08-700 08 00. E-post: info@arvsfonden.se 
www.arvsfonden.se

Centralförbundet för Socialt Arbete
Centralförbundet för Socialt Arbete ger bidrag till ut-
bildningsinsatser som riktas mot barn och ungdom 
samt äldre, deltagande i konferenser och vidareutbild-
ning inom det sociala området. Projekt inom Norden 
och EU-området prioriteras. Bidrag lämnas också till 
anordnande av egna konferenser, studiedagar etc.

Ansökan skall vara CSA tillhanda 1 februari respek-
tive 1 oktober.

CSA, Box 24016, 10450 Stockholm
http://csa.a.se

Crafoordska stiftelsen
Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främ-
ja vetenskaplig undervisning och forskning. Stiftelsen 
stödjer även följande ändamål till förmån för allmän-
heten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, 
kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/ut-
bildning samt barn och ungdomsfostran.

Ansökan sänds in senast i början av september.

Crafoordska stiftelsen, Box 137, 221 00 Lund.
Tel: 046-38 58 80. 
E-post: crafoord@crafoord.se
www.crafoord.se

Distriktets 5-kronefond
Bidrag kan sökas till aktiviteter som ligger utanför 
den ordinarie verksamheten. Se distriktets hemsida 
för mer information, eller kontakta kassaförvaltaren. 

www.distriktet.info

  
Engkviststiftelserna
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästares huvudsakliga 
ändamål är att främja 
1) vård eller uppfostran av barn,
2) vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och
3) vetenskaplig forskning
Stiftelsens anslagspolicy är att den helt övervägande 
delen av utgivna anslag skall tilldelas vetenskaplig 
forskning. Övriga ändamål, punkterna 1 och 2 ovan 
s.k. välgörande, tilldelas resterande medel företrädes-
vis som ” indirekt främjande”. Detta innebär att an-
slag främst ges till föreningar och andra organisatio-
ner som i sin tur främjar ändamålen.

Ansökningar kan inges löpande. Styrelsen behandlar 
ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sam-
manträder minst fem gånger per år.

Box 44039, 100 73 Stockholm
Tel: 08-726 80 94, Fax: 08-645 71 29
E-post: info@stiftelsenolleengkvistbyggmastare.se
www.engkviststiftelserna.se

Eva och Oscar Ahréns stiftelse
Eva och Oscar Ahréns Stiftelses stadgar medger att 
dess årliga avkastning utges som understöd för vård 
och uppfostran av behövande barn samt hjälp till be-
hövande, gamla, sjuka eller handikappade. Såväl en-

http://www.arvsfonden.se/Pages/SectionSubPage____38139.aspx
mailto:info@arvsfonden.se
http://www.arvsfonden.se
http://csa.a.se/?page_id=26
http://www.crafoord.se/
mailto:crafoord@crafoord.se
http://www.distriktet.info
http://www.distriktet.info
http://www.engkviststiftelserna.se/
http://www.engkviststiftelserna.se/index.php/om-stiftelsen-olle-engkvist-bygmaestare/aendamal
mailto:info@stiftelsenolleengkvistbyggmastare.se
http://www.engkviststiftelserna.se/index.php/om-stiftelsen-olle-engkvist-bygmaestare/aendamal
http://www.ahrenstiftelse.se/ans%C3%B6kan/v%C3%A5rd-av-barn-gamla-sjuka-handikappade-9998835
http://csa.a.se
http://www.crafoord.se
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skilda myndiga personer som föreningar och organi-
sationer kan söka bidrag för vård av barn samt hjälp 
till gamla, sjuka eller handikappade.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 januari.

Eva och Oscar Ahréns Stiftelse, Box 9013, 102 71 
Stockholm
www.ahrenstiftelse.se

FVO Föreningen för 
Välgörenhetens Ordnande 
Föreningen FVO har ca 150 olika fonder och ger till-
fällig ekonomisk hjälp och råd till enskilda behövan-
de, huvudsakligen till äldre, personer med funktions-
nedsättning eller sjuka. 

Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 4 tr., 111 31 
Stockholm
Tel: 08-411 54 39
www.foreningenfvo.se

FVO förvaltar 150 olika fonder, bland annat

• Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse har som ett än-
damål att främja vård av behövande ålderstigna eller 
sjuka.

Den som söker stöd från stiftelsen måste först beställa 
en ansökningsblankett från FVO.

Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse, c/o Föreningen 
FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm
E-post: info@gipstiftelse.se
www.gipstiftelse.se

Greta Pärmans stiftelse 
Greta Pärmans stiftelse för hjälpmedel delar ut bidrag 
till personer med funktionsnedsättning. Bidrag kan 
fås för hjälpmedel som underlättar i det dagliga livet 
så man kan leva ett mer aktivt och utåtriktat liv. Stif-
telsen riktar sig främst till unga men även äldre kan 
söka. Stiftelsen lämnar bidrag i första hand till sådana 
hjälpmedel som inte bekostas av stat, kommun eller 
landsting. Bidrag ges inte till resor, behandling, stu-
dier, medicin eller skuldsanering. Läkarintyg måste 
bifogas ansökan. 

Ansökningstid: 15 maj och 15 december. 

Ansökan sker på blankett som beställs från: 
Greta Pärmans stiftelse, Box 148, 147 23 Tumba 

Hörselskadades Riksförbunds fonder
Bidrag ur HRF:s fonder kan sökas av döva, hörselska-
dade och vuxendöva samt av föräldrar till hörselska-
dade och döva barn. I första hand ges bidrag till ut-
landsstudier och språkresor samt teckenspråkskurser 
för föräldrar till hörselskadade och döva barn. Med-
lemskap i HRF ger företräde. 

Ansökan görs senast den 31 mars på särskild blankett 
som du kan få från Hörselskadades Riksförbund. Ak-
tiviteterna ska äga rum mellan 1 maj bidragsåret och 
30 april följande år.

HRF, Box 6605, 113 84 Stockholm. 
Tel: 08-457 55 00. Texttel: 08 - 457 55 01. 
E-post: hrf@hrf.se
www.hrf.se

Jacob Wallenbergs Stiftelse, 
Särskilda Fonden
Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden stödjer 
ideella organisationer inom främst idrottsliga och kul-
turella ändamål. Anslag kan sökas av etablerade insti-
tutioner och organisationer som drivs i ideellt syfte.

Ansökningsdagar är 1 april och 1 oktober.

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden, 
Box 16066, 103 22 Stockholm
E-post: jws@fam.se

Joel Amandus Andréns Stiftelse
Ger bidrag till enskilda svenska medborgare och sam-
manslutningar, som främjar vård av handikappade, 
sjuka eller behövande äldre.

Ansökan när som helst. Ingen speciell ansöknings-
blankett behövs. Den 15 februari behandlas ansök-
ningarna.

Lundsberg, 688 91 Storfors 
Tel: 031-10 19 00

Johanniterorden
Johanniterorden hjälper av tradition gamla, sjuka och 
nödlidande, såväl i direkt förbindelse med den behö-
vande som indirekt genom olika organisationer.

Johanniterorden förvaltar sju stiftelser, vars avkast-
ning till sin allra största del går till hjälpverksamhet, 
bl.a.
• Stiftelsen greve Walter von Hallwyhls do-

nationsfond

http://www.ahrenstiftelse.se/ans%C3%B6kan/v%C3%A5rd-av-barn-gamla-sjuka-handikappade-9998835
http://www.foreningenfvo.se/
http://www.foreningenfvo.se/
http://www.gipstiftelse.se/
mailto:info@gipstiftelse.se
http://www.gipstiftelse.se/
http://www.hrf.se/
mailto:hrf@hrf.se
http://www.hrf.se
mailto:jws%40fam.se
http://johanniterorden.se/om-orden/
http://www.ahrenstiftelse.se


6 Hörselskadades distrikt i Stockholms län

Kungliga Sällskapet Pro Patria
Fonden lämnar årligen bidrag till föreningar och sam-
manslutningar – företrädesvis av riksomfattande ka-
raktär bl.a. om verksamheten avser stöd och hjälp åt 
behövande äldre, sjuka eller handikappade.

Ansökan görs på särskild blankett mellan 15 februari 
och 31 mars.

Brahegatan 60, 114 37 Stockholm
Tel: 08-667 86 88

Lindhes advokatbyrå
Lindhes advokatbyrå förvaltar flera stiftelser. Enligt 
stiftelsernas stadgar kan ekonomiskt bidrag ges till 
bland annat ”barn och ungdoms vård och fostran eller 
utbildning eller för vård av behövande äldre, sjuka el-
ler handikappade.”

Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne (Vård av sju-
ka och handikappade samt äldre)

Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne (… 
ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller 
handikappade)

Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (… samt vård av äld-
re, sjuka och handikappade)

Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne (Vård av 
sjuka, äldre och handikappade)

Läs mer om stiftelserna samt hämta ansökningsblan-
kett på Lindhes hemsida.

Ansökningsperiod är 1 januari - 31 mars.

A Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35-37, 
113 57 Stockholm
Tel: 08-791 23 84, 7231500. 
E-post: info@lindhes.se
www.lindhes.se

Lions Clubs International (Lions)
Enskilda handikappade kan söka ekonomiskt stöd 
från lionklubb på hemorten.

Mer information på hemsidan: www.lions.se. 
E-post: kansli@lions.se 

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas
På länsstyrelsernas webbplats hittar du en stiftelseda-
tabas. Där kan du gå in och söka utifrån olika ända-
mål.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas www.stiftelser.lst.se

Bidrag till äldre eller sjuka/handikappade i Sverige, 
direkt eller indirekt via annan organisation eller lik-
nande.
• Stiftelsen Adlerstråhles familjefond
Bidrag till sjuka/handikappade i Sverige, direkt eller 
indirekt via annan organisation eller liknande. 
• Stiftelsen Claes och Wivian Mörners un-

derstödsfond
Stiftelsen har till uppgift att inom och utom Sveri-
ge lämna understöd till äldre (ålderstigna), sjuka eller 
invalidiserade, som är i behov av bidrag till sjukvård 
enligt Johanniterordens gällande bestämmelser. 
Ändamålet kan tolkas så att bidrag kan ges till organi-
sation i Sverige som tillhandahåller hjälp till äldre el-
ler sjuka/invalidiserade, vilka därigenom erhåller ett 
indirekt ekonomiskt stöd.
• Stiftelsen Ida Arfwedsons, född Tersme-

den, och Folke B. Tersmeden från Hellby 
understödsfond

Stiftelsen har till uppgift att inom och utom Sverige 
lämna understöd till äldre (ålderstigna) och sjuka som 
är i behov av bidrag enligt Johanniterordens gällan-
de bestämmelser. Ändamålet kan tolkas så att bidrag 
kan ges till organisation i Sverige som tillhandahåller 
hjälp till äldre eller sjuka/invalidiserade, vilka därige-
nom erhåller ett indirekt ekonomiskt stöd.
• Stiftelsen Johanniterordens Jubileums-

fond
Bidrag till äldre/pensionärer eller handikappade bo-
ende i Stockholms län, för praktisk inriktad hjälp-
verksamhet, direkt eller indirekt via annan organisa-
tion eller liknande.
Ansökningstid: 1 maj-15 augusti då blanketter finns.

Box 24 172, 104 51 Stockholm
Tel: 08-664 40 20. 
E-post: kansli@johanniterorden.se  
http://johanniterorden.se

Konung Gustaf V:s och Drottning
Victorias Frimurarestiftelse
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utöva 
hjälpverksamhet bland behövande med företräde för 
ålderstigna eller främja vetenskaplig forskning främst 
till förmån för åldringsvården. Härutöver kan, om 
särskilda skäl föreligger, bidrag lämnas till annan hu-
manitär eller kulturell verksamhet med huvudsaklig 
inriktning på de äldre, dock att dessa bidrag då be-
gränsas till 5 % av stiftelsens årliga avkastning.

Box 170, 101 23 Stockholm
Tel: 08-463 3703, måndag - torsdag 08.30-15.00. 
Fax: 08-463 37 19. E-post: frims@frimurarorden.se
www.frimurarorden.se

http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/stiftelseforvaltning-2
http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/system/galleries/externallinks/Fonder/lindhes_advokatbyra
http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/system/galleries/externallinks/Fonder/lindhes_advokatbyra
mailto:info@lindhes.se
http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/stiftelseforvaltning-2
http://www.lions.se
mailto:kansli@lions.se
http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/Ssearch.aspx
http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/Ssearch.aspx
mailto:kansli@johanniterorden.se
http://johanniterorden.se/om-orden/
http://www.frimurarorden.se/organisation/barmhartighetsverksamhet/frimurarstiftelsen/
mailto:frims@frimurarorden.se
http://www.frimurarorden.se/
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Odd Fellows Humanitära Fond
Odd Fellow Orden ger bidrag till diverse ändamål. 
Fonderna leds av ett antal storämbetsmän som fort-
löpande behandlar en stor mängd ansökningar som 
kommer in från både organisationer och enskilda.

Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 Stockholm
Tel: 08-534 804 30. 
E-post: info@oddfellow.se
http://oddfellow.se/arbete/storlogens_valgorenhet

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse ger bidrag till 
verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller 
äldre, handikappade eller sjuka. Stiftelsen prioriterar 
nyskapande projekt framför löpande verksamhet.

Ansökningar tas endast emot via ett nytt digitalt an-
sökningssystem som finns på hemsidan.

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Box 6005, 
162 06 Vällingby
E-post: info@hedlundsstiftelse.se 
www.hedlundsstiftelse.se

PTKs Utbildningsstiftelse
PTKs Utbildningsstiftelse har till ändamål att: främja 
tjänstemannaorganisationernas utbildningsverksam-
het, stödja eller anskaffa och driva en kursgård, läm-
na understöd för utbildningsändamål till enskilda per-
soner och ideella organisationer.

Ansökan ska vara Utbildningsstiftelsen tillhanda se-
nast den 1 november för nästkommande år.

PTKs Utbildningsstiftelse, c/o Djurönäset, Box 1, 
139 02  Djurhamn
Tel: 08-440 85 00
www.ptk.se/sv/Om-PTK/PTKs-utbildningsstiftelse

Radiohjälpsfonden
Radiohjälpsfonden ger bidrag till ideella förening-
ar som verkar för vuxna personer med funktionshin-
der och kroniskt sjuka i Sverige. I första hand beviljas 
pengar för medhjälpare vid rekreationsresor.

Ansökan senast en månad före Radiohjälpens styrel-
sesammanträden som äger rum 4 gånger om året.

Radiohjälpen, Sveriges Radio, 105 10 Stockholm.
Tel: 08-784 24 42
www.radiohjalpen.se

Ragnhild Frykbergs Stiftelse
Ragnhild Frykbergs Stiftelse ger bidrag till alla typer 
av sjukdomar och handikapp. Det kan gälla vårdkost-
nader, mediciner, redskap, hjälpmedel eller behövli-
ga rekreationsresor. Stiftelsen har som ändamål att 
”främja ungdomars utbildning samt vård av behövan-
de ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och 
kön”. Man måste vara 55 år eller äldre för ansökning-
ar som gäller sjukdom och/eller handikapp.

Ansökningar tas bara emot under oktober månad, 
helst per personligt brev.

Ragnhild Frykbergs Stiftelse, Box 1624, 
751 46 Uppsala
Tel: 0176-150 34. 
E-post: info@rfrykbergstiftelse.com
www.rfrykbergstiftelse.com

SIH:s stiftelse för döva och hörselska-
dade
Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande 
döva och hörselskadade personer. Bidraget ska under-
lätta den dagliga livsföringen samt ge ökade möjlig-
heter till social gemenskap och delaktighet. 

Ansökningsblankett finns på Internet. Blanketten 
kan också rekvireras via post, e-post eller telefon.  
Ansökan ska vara inne senast 31 december.

SPSM, SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade, 
Box 12161, 102 26 Stockholm. 
Kontaktperson: Ann-Christin Dahlö.
E-post: ann-christin.dahlo@spsm.se  
Tel: 010-473 50 82. Texttel: 010-473 66 47 
www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Bidrag/Privatpersoner

Stiftelsen Clas Groschinskys  
Minnesfond
Stiftelsen främjar hjälpverksamhet bland behövande 
ålderstigna, sjuka och handikappade (bidrag ges en-
dast till institutioner och organisationer).

Ansökan skall vara inne före den 30 september på sär-
skild blankett.

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, 
Odengatan 81, 113 22 Stockholm
Tel: 08-32 40 52. 
E-post: clas@groschinsky.org   

Stiftelsen Einar Belvén
Stiftelsens ändamål är att utdela bidrag och stipendi-
er för att stötta utbildning av barn och ungdomar samt 
vård av äldre och sjuka. Utdelning beslutas av stif-

http://oddfellow.se/arbete/storlogens_valgorenhet
mailto:info@oddfellow.se
http://oddfellow.se/arbete/storlogens_valgorenhet
http://www.hedlundsstiftelse.se/
mailto:info@hedlundsstiftelse.se
http://www.hedlundsstiftelse.se/
http://www.ptk.se/sv/Om-PTK/PTKs-utbildningsstiftelse/
http://www.ptk.se/sv/Om-PTK/PTKs-utbildningsstiftelse/
http://www.radiohjalpen.se/
http://www.radiohjalpen.se/
http://www.rfrykbergstiftelse.com/
mailto:info@rfrykbergstiftelse.com
http://www.rfrykbergstiftelse.com/
mailto:ann-christin.dahlo@spsm.se
www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Bidrag/Privatpersoner
mailto:clas@groschinsky.org
http://www.delicato.se/om-delicato/stiftelsen-einar-belven
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telsens styrelse och lämnas företrädesvis till sjukhus, 
vårdhem, samfund och organisationer utövande ovan-
stående verksamheter.

Box 5013, 141 05 Kungens Kurva 
Tel: 08-603 33 00, fax: 08-646 57 51. 
E-post: info@delicato.se 
www.delicato.se/om-delicato

Stiftelsen Elisabeth och Jacobus 
Machielses Fond
Ändamålet är att i första hand lämna socialt och eko-
nomiskt stöd till behövande hörselhandikappade samt 
i andra hand att främja vård av hörselhandikappade 
barn och ungdomar.

Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses Fond, 
c/o Hörselskadades Riksförbund, Box 6605, 
113 84 Stockholm
Tel: 08-457 55 00

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas 
Minnesfond
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond ut-
delar anslag för inhemska sociala och välgörande än-
damål till föreningar och institutioner, vilkas verk-
samhet kan anses vara till allmänt gagn. 

Anslag utdelas en gång om året vid styrelsens ordina-
rie sammanträde i februari månad. 
Ansökan om bidrag ställs till styrelsen under tiden 
september – november. Senast den 1 november. Nå-
gon särskild ansökningsblankett erfordras ej. 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, 
Kungl. Slottet, 111 30 Stockholm
www.margaretas-minnesfond.org

Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Stiftelsen Lars Hiertas Minne ...tar även emot bi-
dragsansökningar från allmännyttig förening, eller 
organisation, som verkar för sociala ändamål. Fören-
ingar kan även beviljas bidrag till verksamheten.

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansökningsförfa-
rande för alla typer av ansökningar. Ansökningssyste-
met är öppet 15 augusti - 1 oktober.

www.larshiertasminne.se

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Stiftelsen Längmanska kulturfonden ger bidrag 
främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpan-
de verksamhet. Kulturella samfund, institutioner eller 
föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift 

eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras 
ordinarie verksamhet. Såväl enskilda personer som or-
ganisationer kan söka bidrag. 

Ansökan görs via hemsidan. Ansökningsperiod: 1 ok-
tober (tidigast) – 15 januari eller närmaste vardag (se-
nast, fonden tillhanda).

Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Box 5073, 
102 42 Stockholm.
Tel: 08-611 87 15
www.langmanska.se

Stiftelsen Oscar Hirschs minne
Stiftelsen Oscar Hirschs minne delar för närvarande 
ut bidrag till verksamheter som främjar uppfostran 
och undervisning bland barn och ungdom, verksam-
heter och personer i Storstockholmsområdet och en-
skilda ekonomiskt behövande. 

Ansökan från föreningar och institutioner skall vara 
inkomna senast 15 april respektive 15 oktober.

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne, c/o SEB Enskilda 
Banken, Charity Services, ST-S3, 106 40 Stockholm
www.oscar-hirsch.se

Stiftelsen Solstickan 
Stiftelsen Solstickan lämnar bidrag till sjuka barn och 
kroniskt sjuka. ”Redan tidigt inriktade man sig därför 
på sjuka och utvecklingsstörda barn. Anslag ges nu-
mera huvudsakligen till stöd för organisationer, som 
arbetar för äldre liksom för forskning rörande åldran-
dets sjukdomar.”

Box 38136, 100 64 Stockholm. 
Telefon: 08-22 06 20. 
E-post: info@solstickan.se
www.solstickan.se

Stiftelsen Svenska kommittén för Re-
habilitering (SVCR) 
Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering 
(SVCR) tar emot ansökningar om bidrag till viss 
verksamhet bland rörelsehindrade, döva, hörsel- och 
synskadade. Stiftelsen ska i huvudsak främja vård 
och fostran av barn och ungdomar samt vård av behö-
vande vuxna med dessa funktionshinder.

Ansökan ska ha kommit in senast 1 mars för att be-
handlas samma år.

Box 510, 162 15 Vällingby
Tel: 08-620 18 57 teltid 9-12. 
E-post: info@svcr.se 
www.svcr.se

mailto:info@delicato.se
http://www.margaretas-minnesfond.org/dokument/PM.pdf
http://www.margaretas-minnesfond.org/dokument/PM.pdf
http://www.larshiertasminne.se/
http://www.larshiertasminne.se/
http://www.langmanska.se/
http://www.langmanska.se/
http://www.oscar-hirsch.se/
http://www.oscar-hirsch.se/
http://www.solstickan.se/
mailto:info@solstickan.se
http://www.solstickan.se/
http://www.svcr.se/
mailto:info@svcr.se
http://www.svcr.se/
http://www.delicato.se/om-delicato
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Timmermansorden
Timmermansorden arbetar för ett socialt ansvarsta-
gande i form av stöd till såväl organisationer och pri-
vatpersoner. 

Timmermansorden, Eriksbergsgatan 17, 
114 30 Stockholm.
Tel: 08-611 29 11. 
E-post: kansli@timmermansorden.se
www.timmermansorden.se

 
Änggårdsstiftelsen
Änggårdsstiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt 
funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindra-
de, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjlig-
heter, boendeförhållande och rekreation. Bidrag läm-
nas främst till funktionshindrade enskilda personer 
med rörelsehinder och deras organisationer inom ett 
geografiskt område som idag motsvarar Västra Gö-
talands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Ansökan för föreningar och organisationer skall vara 
stiftelsen tillhanda senast den 15 mars.

Änggårdsstiftelsen, SEB Stiftelsegruppen, 
405 04 Göteborg.
www.anggardsstiftelsen.se

Stiftelsen Tysta Skolan
Stiftelsen Tysta Skolan ger bidrag till kurser, studie-
resor, inköp av tekniska hjälpmedel osv.

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 28 
februari.

Brahegatan 32, 114 37 Stockholm
Tel: 08-667 68 29. 
E-post: stiftelsen.tysta.skolan@comhem.se. 
www.tystaskolan.se

Stiftelsen Vi bryr oss mera
Stiftelsen Vi bryr oss mera verkar för att möjliggö-
ra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera 
till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna 
som annars skulle sakna dessa möjligheter. Sökande 
kan vara privatperson eller ideell förening.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 10 
december. 

E-post: info@vibryrossmera.se.
www.vibryrossmera.se

Stockholms stad
Stockholms stad förvaltar stiftelser för olika ändamål. 
Bidrag eller stipendier kan bland annat sökas för eko-
nomiskt stöd till hushållet, utbildning, studiehjälp-
medel, kulturell verksamhet, social verksamhet och 
barn- och ungdomsverksamhet:

• Max Albin Dahlgrens stiftelse
Max Albin Dahlgrens stiftelse ger bidrag till bland 
andra personer med funktionsnedsättning som är 
folkbokförda i Stockholms stad.

www.stockholm.se/stiftelser
 
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse har som ändamål 
att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller 
utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller 
lytta, samt vetenskaplig undervisning eller forskning.

Ansökan skall ifyllas i sju exemplar, undertecknas 
och skickas per post till Stiftelsen. Ansökan får inte 
sändas till Stiftelsen via e-post. Ansökan kan inges 
under hela året.

Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Box 14237, 
104 40 Stockholm.
www.salenstiftelsen.se

http://www.timmermansorden.se/Hjalpverksamhet.html
mailto:kansli@timmermansorden.se
http://www.timmermansorden.se/Hjalpverksamhet.html
http://www.anggardsstiftelsen.se/
http://www.anggardsstiftelsen.se/
http://www.tystaskolan.se/
mailto:stiftelsen.tysta.skolan@comhem.se
http://www.tystaskolan.se/
http://www.vibryrossmera.se/om-stiftelsen.html
mailto:info@vibryrossmera.se
http://www.vibryrossmera.se/om-stiftelsen.html
http://www.stockholm.se/stiftelser
http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/web/HU/ekon_stod/fonder/max_albin_dahlgrens_stiftelse.html
http://www.stockholm.se/stiftelser
http://www.salenstiftelsen.se/
http://www.salenstiftelsen.se/
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Boktips:
”Fonder och stipendier i Sverige 2012 - 2013”

Upplagan innehåller över 1 600 fonder och stiftelser. Ca pris: 275 kr.

Alla dessa fonder och stiftelser

Lennart Frii, förlag Lehmans. Boken beskriver drygt 5 000 fonder, de stipendier som delas ut och vem som 
kan söka.

Stora fondboken 

Boken innehåller uppgifter om drygt 7 300 svenska fonder och stipendier.

Stipendiehandboken 

Utgiven av Stipendieförlaget. I boken finns ett sökregister och informationen är indelad ämnes- och länsvis. 
Den innehåller över 2 000 fonder och stipendier.

2014-03-27/Seija Bexar


