TILLSAMMANS FÖR RISKGRUPPER
I PANDEMIN:
TILLÄGGSANSÖKNINGAR 2021
På påskafton direktsände SVT insamlingen ”En kväll tillsammans” till förmån för drabbade av pandemin.
Totalt samlades 37 786 756 kr in under 2020. Bidrag beviljades till: sociala stödinsatser för att bistå främst
riskgrupper med hygienstöd och matleverans, online-aktiviteter eller likvärdigt med syfte att bryta
isoleringen främst för personer i riskgrupp och särskilda stödinsatser mot psykisk ohälsa och särskilt för
barn som riskerar att utsättas eller utsätts för psykiskt eller fysiskt våld i hemmet.
Totalt beviljades under 2020: 39 029 791 kr till 27 organisationer och föreningar. 7 333 096 kr av dessa är
beviljade från Kronprinsessan Victorias fonds särskilda satsning för barn och unga i riskgrupp.
Under 2021 har ytterligare 8 758 996 kr beviljats till nio organisationer och föreningar genom
tilläggsansökningar. 5 690 876 kr av dessa är beviljade från Kronprinsessan Victorias fond.
Här kan du se vilka föreningar och organisationer som beviljades bidrag under 2021:

FÖRENING
Majblommans Riksförbund

Convictus

Jontefondens Insamlingsstiftelse

Mind
Svenska Parasportförbundet och
Sveriges Paralympiska Kommitté

ECPAT Sverige

Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner

AKTIVITET
Ekonomiskt stöd till barn i
riskgruppsfamiljer som lever i
fattigdom. Hela landet.
Inköp av mat och hygienartiklar
till utsatta, hemlösa i riskgrupp i
Stockholm.
Mötesplatser online och
jourtelefon för
organtransplanterade i isolering
och de som väntar på organ.
Äldrelinjen, för att bryta
ensamhet och isolering.
Digitala träningspass för
personer i riskgrupp med
funktionsnedsättning.
Stödlinje för hjälp och rådgivning
för barn som riskerar att utsättas
för sexuella kränkningar, hot och
övergrepp på nätet.
Akut hjälp till hemlösa och andra
behövande med mat, kläder,
tvätt, hygienprodukter och

BEVILJAD SUMMA (SEK)
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1 478 330 kr

hemliknande isolering vid risk för

Stiftelsen Fryshuset

Maskrosbarn

smitta.
Motverka psykisk ohälsa hos
unga i familjer med
drogproblematik.
Insats mot psykisk ohälsa.
Digitala kuratorer för isolerade
barn som lever i familj med
missbruk.
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622 086 kr

244 000 kr

