Stiftelsen Svenska kommittén
för Rehabilitering
Alsnögatan 7, 4tr
116 41 Stockholm
08-471 71 35
Sökandens
namn:
Bostadsadress
Postnummer

Bidragsansökan enskild person
Läs först igenom bilagd information
Födelseår

Telefon dagtid
Postadress

Civilstånd

□

Ansökan skall vara tillhanda senast
den 1 mars 2017

Antal hemmavarande barn/syskon
(under 18 år)

□ ensamstående

Gift/sambo

Föräldrars/vårdnadshavares namn
(för omyndig sökande)
Funktionsnedsättning (diagnos)
Ändamål för vilket bidrag söks
Totalkostnad kr

Sökt bidrag kr

Har du fått/sökt bidrag för samma ändamål från annat håll?
Om ja, ange varifrån och belopp
Handikapp
ersättning:

□ 69%

□ 53%

□ 36%

□ Ja

□ Nej

Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning: □ 100% □ 75% □ 50%

□ 25%

Årsinkomst och förmögenhet (Kopia på senaste ”Besked om slutlig skatt” skall bifogas)
För sökande över 18 år
För sökande under 18 år
VårdnadsSökanden med
Sökandens
Vårdnadshavarens
havare
funktionsnedsättning make/maka/sambo
make/maka/sambo
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Bankmedel

Förmögenhet (gemensam)
Andra tillgångar

Förmögenhet (gemensam)
Bankmedel
Andra tillgångar

Undertecknad sökande (alternativt vårdnadshavare för sökande under 18 år) medger härmed att
samtliga uppgifter i denna ansökan får av stiftelsen förvaras och användas i samband med
behandlingen av min bidragsansökan.
Efter det att ansökningsärendet slutbehandlats återsänder/utplånar stiftelsen erhållna
handlingar.
Datum
Underskrift

Läkarintyg, som styrker funktionsnedsättning och behov, inte äldre än två år ska
bifogas ansökan

Ansökan sänds till: Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering, Alsnögatan 7, 4tr
116 41 Stockholm

INFORMATION
Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering, Alsnögatan 7, 4tr
116 41 Stockholm Tel: 08-471 71 35
Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering(SVCR) har sitt ursprung i den verksamhet som landets fyra
vanföreanstalter svarade för när det gäller vård och utbildning av personer med rörelsehinder samt i
framtagandet av hjälpmedel för dessa grupper samt för döva, syn- och hörselskadade personer. Stiftelsens
ändamål är att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade personer. Stiftelsen
ska i huvudsak främja vård och fostran av barn och ungdomar med dessa funktionshinder samt vård av
behövande vuxna med samma funktionsnedsättningar.
Personer med omfattande funktionsnedsättningar till följd av rörelsehinder, dövhet syn- eller hörselskada kan
ansök om bidrag från stiftelsen. Normalt faller t ex astmatiker, psoriatiker, dyslektiker, utvecklingsstörda,
personer med autism och psykiskt eller socialt funktionsnedsatta utanför SVCRs målgrupper.
Ansökan skall göras på blankett, kompletteringar kan göras på separat papper. Samtliga uppgifter skall vara
ifyllda. SVCR kan komma att samråda om ansökan med annan stiftelse. Ofullständigt ifylld ansökan beaktas ej.

Läkarintyg som styrker funktionsnedsättning och ansökt ändamål samt kopia på senaste
taxering skall bifogas ansökan.
Bidrag kan endast beviljas till insatser som berör den aktuella funktionsnedsättningen och är avsedda att täcka
merkostnader till följd av funktionsnedsättningen samt underlätta att leva ett normalt liv.
Bidrag kan ej utgå retroaktivt.
Stiftelsen lämnar inte årliga bidrag utan det måste förflyta minst två kalenderår mellan bidragstillfällen. För
bidrag till dator och vitvaror gäller att minst fyra år ska ha förflutit mellan bidragstillfällen.
Ansökan om bidrag kan göras en gång om året och skall vara SVCR tillhanda senast den 1 mars. Skriftligt
besked lämnas senast under juni månad. Ansökningar som bedöms falla utanför SVCRs ändamål eller
målgrupper returneras.
Beviljade medel utbetalas i efterhand efter skriftlig rekvisition där kostnader ska styrkas. Beslut om bidrag
gäller i ett år från beslutsdatum, därefter återföres bidraget och ny ansökan måste göras. Ändamålet för beviljat
bidrag kan ej ändras efter att styrelsen fattat sitt beslut.

SVCRs styrelse har beslutat att för närvarande INTE lämna bidrag till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Områden där statligt, kommunalt eller landstingsbidrag kan utgå;
Allmänt ekonomiskt understöd
Körkortsutbildning, bil, bilanpassning, och/eller biltillbehör;
Bostadsanpassning i permanentbostad;
Kiropraktor- o/e akupunkturbehandling, tandvårdsbehandling, alternativa behandlingsmetoder;
Glasögon, mobiltelefon, sängar och eller bäddutrustning
Rekreationsresor;
Utlandsvård, klimatresa, rehabiliteringsvård i Sverige.
Hushåll med högre sammanlagd inkomst än, för ensamboende 4 prisbasbelopp, för
sammanboende adderas ett prisbasbelopp för varje person/barn ytterligare i hushållet;
Personer med förmögenhet uppgående till ett prisbasbelopp kr för ensamboende, för
sammanboende adderas ett prisbasbelopp för varje person/barn ytterligare i hushållet.

Inkomna ansökningar registreras. Stiftelsen följer personuppgiftslagen. Lagen innebär att vi måste
ha sökandens samtycke till att få behandla de lämnade uppgifterna och genom att underteckna
ansökan medger Du detta. Stiftelsen kommer efter avslutad behandling av Din ansökan att
återsända/utplåna den tillsammans med övriga insända handlingar. Stiftelsen förvarar uppgift om
namn, ålder, adress och om ansökan beviljats eller avslagits.

