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Vård- och socialnämnd
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Nu är det dags att söka medel ur Fonden Hälsobefrämjande aktiviteter för oss
över 65 år
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en aktivitetsfond där föreningar,
intresseorganisationer och enskilda kan ansöka fondmedel. Syftet med fonden är att
uppmuntra till fysisk aktivitet och reducera antalet fallolyckor.
Aktiviteterna skall vända sig till dem som är 65 år och äldre och skall vara av
hälsofrämjande karaktär.
De som har möjlighet att ansöka om bidrag från fonden är:
•
föreningar
•
intresseorganisationer
•
enskilda
som har för avsikt att anordna en aktivitet som främjar fortsatt god hälsa för åldersgruppen 65
år och äldre.
•
•

Ansökan görs på särskild blankett som kan hämtas på Bergs kommuns hemsida eller
beställas från Vård- och socialnämnden.
Sista ansöknings datum är den 24 april 2020.

Blanketten ”Hälsobefrämjande åtgärder för oss över 65 år” finns att hämta på www.berg.se/blanketter
under rubriken Omsorg och vård.
Fyll gärna i direkt på datorn och skriv ut. Fyller du i för hand - skriv tydligt.
För ytterligare information kontakta:
Elin Ryd telefon: 0687- 162 81, e-post: elin.ryd@berg.se.
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Ansökan skickas till:
Bergs kommun
Vård- och socialnämnden
Box 73
845 21 SVENSTAVIK
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Ansökan ur fonden
Hälsobefrämjande aktiviteter för oss över 65 år
Vård- och socialnämnd
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Uppgifter på förening, intresseorganisation eller enskild som ansöker om medel ur fonden
Namn

Adress

Telefon

E-postadress

Ev. organisationsnummer/personnummer

Kontonummer för insättning av medel

Kontaktperson

Telefon, e-postadress

Beskriv planerad aktivitet där syftet och målgruppen klart framgår samt form och omfattning

Ange beräknad kostnad för ovan beskriven aktivitet
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Blanketten skickas till:
Bergs kommun
Vård- socialnämnden
Box 73
845 21 SVENSTAVIK

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna behandla din ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen är nödvändig för
att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas enligt svensk arkivlag. Vi kan komma att
dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida:
www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Vård- och socialnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel.
0687-161 00. Du når kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har
du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.
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