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Föreningens eller organisationens namn

SRF Vaxholm-Österåker

Organisationsnummer

802500-5227

Kontaktperson

Förnamn

Berndt

Efternamn

Johansson

E-post

bejen.johansson@gmail.com

Telefon

+46705869599

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag

SRF Vaxholm-Österåker vill arrangera en studieresa i form av en dagsutflykt för synskadade personer i
Österåker och Vaxholm med buss till Almåsa i Västerhaninge. Almåsa ägs av Synskadades Stiftelse som är en
del av Synskadades Riksförbund som arbetar för att förbättra synskadades villkor i samhället - ett arbete som
bygger på tanken om alla människors lika värde. Almåsa är speciellt tillgänglighetsanpassat för synskadade
personer.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)

SRF Vaxholm-Österåker ansöker nu om tillgänglighetsbidrag med 20.000 kronor för att genomföra en
dagsutflykt till Almåsa för trettio personer med synnedsättning och fem ledsagare. Syftet med arrangemanget
är att synskadade personer ska "upptäcka" Almåsa och få uppleva tryggheten och tillgängligheten i den miljö
som Almåsa innebär för synskadade personer.
Målet är att några av de synskadade personerna som deltar i studieresan senare själva kommer att återvända
till Almåsa för att gå på kurs, vara där under några sommarveckor, eller fira högtider där.

Motivera förslaget

Almåsa är speciellt tillgänglighetsanpassat för synskadade personer. Under studiebesöket kommer deltagarna
att få gå runt såväl inomhus som utomhus tillsammans med kunniga guider. Deltagarna kommer även att få
pröva på att på egen hand gå på stigar i området som är speciellt tillgänglighetsanpassade för synskadade -
t.ex. finns utplacerade ledfyrar som avger "tickljud" då man kommer fram till trappor och dörrar. Almåsa är
speciellt tillgänglighetsanpassat för synskadade personer och personalen där har bra kompetens att tillgodose
synnedsattas behov.
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Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem

Om denna ansökan beviljas är målsättningen att studieresan ska kunna genomföras under våren eller
försommaren 2022.

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas

Kostnaden för bussresa från Åkersberga via Vaxholm till Almåsa i Västerhaninge och tillbaka till Åkersberga via
Vaxholm beräknas till cirka 9.500 kronor.
Kostnaden för lunch, kaffe och guidning på Almåsa är cirka 300 kr per person. Den totala kostnaden för
arrangemanget för 35 personer är cirka 20.000 kronor.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål

Vi ska under hemresan och vid medlemsträffar efteråt genom intervjuer undersöka vilket intresse det finns
bland deltagarna att vilja återvända till Almåsa i t.ex. rekreationssyfte.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Ja

Nej

Övriga kommentarer

Denna ansökan har beslutats vid SRF Vaxholm-Österåker styrelsemöte 2021-09-15.

SRF Vaxholm-Österåker bankgironummer är 758-4618.
Länkar:
www.almasa.se

Samtycke

2021-09-15 14.15

Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din anmälan behöver vi
nämligen behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till
och med den 2025-12-31. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att
göra det enligt lag.

Personuppgifter som behandlas i detta formulär är namn och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att
göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att
lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.


