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Jubileumsinsamlingen
Sammanställning av projekt som beviljats bidrag
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Cirkus Olympia för barn och ungdomar på sjukhus samt särskoleelever i Malmö.
Spegelvägg/dansspeglar till fritidsgård för bl.a. flickor med invandrarbakgrund.
Sommarläger för barn i familjer med knappa ekonomiska förutsättningar. Samarbete med
kommunen, familjestödsförvaltningen och elevhälsan.
Två-dagars skolresa till Kolmårdens Djurpark för nystartad grundsärskolklass. Elever från
socioekonomiskt utsatta familjer.
Barnevent: Glädje och fest för barn och unga i Mariestad. Innehåller teckningstävling,
hoppborg, fiskdamm, ridning, lotteri, glass, tipspromenad, mm.
Utflykt till Nordens Ark för utsatta barn.
Utomhusaktivitet för svårt sjuka barn som behandlas på Skånes Universitetssjukhus i Lund,
grillning, musiktrolleri m.m.
Musiksäckar till förskola för barn med flerfunktionsnedsättningar.
Sommarläger för barn med sociala och ekonomiska svårigheter. Barnen väljs ut av
familjeenheten inom socialförvaltningen.
Vilgunga och fåtölj Protrac Sen Sit på Träningsskola för elever som har motorisk oro, svag
muskulatur, spasticitetdålig balans samt koncentrationssvårigheter. Fåtölj som formar sig
efter kroppen och ger stöd och avslappning.
Rekreationsresa till Kolmården för utsatta barn och ungdomar i kommunen som lever i
problematiska familjeförhållanden. Barnen går i gruppterapi som leds av kommunen.
Integration av Afghanska ensamkommande pojkar genom fotbollsträning och seriespel.
Arrangera ett veckoläger med olika aktiviteter för barn med särskilda behov i åldern 9 – 16
år.
Sommarläger för barn som lever i en utsatt miljö, ekonomisk och eller social.
Teaterföreställning för barn från familjer med svag ekonomi och som valts ut av
socialkontoret.
En veckas sommarläger för behövande barn. Barn anvisas via skolans kuratorer.
Evenemang på jättestora spontanidrottsplatsen med massor av olika aktiviteter med korv
och dricka, popcorn m.m.
Motorcykelkortege med ett hundratal funktionsnedsatta barn och ungdomar som åker med i
sidovagnar.
En trehjulig el-cykel för transport av ett funktionshindrat barn. Barn med autism och Downs
syndrom på korttidsboende.
Bussresa till Eskilstuna djurpark för barn i familjer med svag ekonomi. Socialen anvisar.
Idrottsverksamhet för barn med neuropsykiatriska funktionshinder.
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