Läs på webben

Support diakoni vill delge er rykande färsk information som inte
kom med i det senaste nyhetsbrevet.
Anna Moilanen
Samordnare Support diakoni

Statsbidrag för arbete med socialt särskilt
utsatta under coronapandemin 2021
Svenska kyrkan är en av de organisationer som beviljats
statsbidrag för arbete med socialt särskilt utsatta under
coronapandemin 2021. Stödet är på 5 miljoner kronor. Stödet ska
förstärka befintlig verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälpoch stödinsatser.

Ytterligare medel från MUCF
Trossamfundet Svenska kyrkan har tilldelats ytterligare medel från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till stöd för
socialt särskilt utsatta grupper i coronapandemin. Stödet är på 5
miljoner kronor och kommer fördelas genom ansökan till stift och
församlingar och kan täcka kostnader för hela 2021, även retroaktivt.

NU HAR ANSÖKAN ÖPPNAT
Ansökningstiden kommer vara 1 månad.
Mer uppdaterad information hittar du på intranätet.

Ansökan om ekonomiskt stöd
öppnar den 15 maj
Svenska kyrkan delar varje år ut medel från olika
stiftelser som är öppna för ansökningar från
församlingar, organisationer och företag. Nytt
för i år är att ansökan går att göra via ett
formulär direkt på webbsidan.
Fonderna delar precis som tidigare år ut medel
till behövande inom kategorierna:
Barn och unga samt sjuka och gamla
Döva eller hörselskadade
Äldre

Kyrkligt arbete
Från den 15 maj finns formulär och blanketter publicerade.
Läs mer om de fonder som finns och hur du kan ansöka.

Välkomna till vårens sista
stiftdiakonträff på teams
18 maj kl 9-10.30
Nästa tematräff med stiftsdiakonerna den 18 maj
kommer att handla om nerdragningarna i våra
församlingar och hur det påverkar det diakonala
arbetet. Vi delar erfarenheter med varandra och
bjud gärna med kollegor som kan vara
intresserade av ämnet.
Kontakta Anna Moilanen om du vill tipsa om teman eller vara med på träffarna.

Om du hör att någon vill få del av nyhetsbrevet går det bra att prenumerara på
nyhetsbrevet. Har du synpunkter på detta så hör av dig till
anna.moilanen@svenskakyrkan.se
Glöm inte att titta in på vår intranätssida då och då som kontinuerligt fylls på med
information och stöd.
Hälsningar
Anna Moilanen
Samordnare support diakoni
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