Stiftelsens ändamål skall vara att utöva hjälpverksamhet till behövande fysiskt handikappade
avseende bland annat boendeförhållanden, utbildning och rekreation samt vård, fostran och
utbildning av handikappade barn och ungdomar, samt att främja verksamheter för behövande
rörelsehindrade personer, företrädesvis för medlemmar i De Handikappades Riksförbund
Göteborgsavdelningen. Styrelsen skall med beaktande av ovanstående årligen dela ut medel
från stiftelsen. Huvudsakligen skall avkastningen användas för utdelning. Om särskilda skäl
föreligger får styrelsen också dela ut kapitalet.
Ansökningskriterier
För att söka bidrag från vår stiftelse behöver du fylla i ansökningsblanketten som du laddar
ner här på sidan.
Du kan fylla i blanketten direkt på skärmen för att sedan skriva ut den.
Innan du gör detta är det viktigt att du tar del av de kriterier som gäller för att ha rätt till
bidrag.
Bidrag kan endast lämnas till personer med någon form av funktionsnedsättning, företrädesvis
medlemmar i DHR Göteborg. Du måste vara boende i Göteborg eller någon av
kranskommunerna, det vill säga: Lerum, Partille, Kungälv, Härryda, Öckerö, Mölndal,
Kungsbacka eller Ale.
Om du har något funktionshinder så måste du styrka detta genom att skicka med ett
läkarintyg.
Kostnaden relaterat till beviljat bidrag skall styrkas med kvitto.
Stiftelsen beviljar inte bidrag till sådant som ska bekostas av staten eller din kommun.
Exempel på sådant som du för närvarande inte beviljas bidrag till kan vara:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Bil, biltillbehör, bilanpassningar eller reparation av fordon
Körkortsutbildning
Läkar-, tandläkarkostnader, alternativvård
Säng, mobiltelefon, kläder, skor, glasögon
Dator till person över 18 år
Skuldsanering eller allmänt ekonomiskt stöd

Utöver de uppgifter som du angav på föregående sida, så behöver vi följande uppgifter:
❖ Information om slutlig skatt (Vi behöver uppgifter om de personer i hushållet som har
fyllt 18 år.)
Beslut om beviljat bidrag lämnas endast av avdelningens understödsstiftelse. Detta sker via
brev. Stiftelsen sammanträder varannan månad med start i februari. Det är dock inga möten
under juni-augusti.
Du kan inte skicka in ansökan till oss via e-post eftersom din underskrift behövs, utan du
skickar den till:
DHR Göteborgsavdelningen
Understödsstiftelsen
Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 GÖTEBORG

