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Fonder och stiftelser 

Följande fonder och stiftelser är framtagna till en enskild person som vill söka medel till ett hjälpmedel som 

inte bekostas av stat eller kommun. Informationen som presenteras här har inhämtats från respektive fond 

eller stiftelses webbsida. 

 

När man söker ur olika fonder och stiftelser till något specifikt är det viktigt att förklara vid ansökan varför 

just du behöver ett bidrag och vad ett eventuellt beviljat bidrag skulle innebära för dig och din situation. Det 

är också viktigt att understryka att det som du söker till inte bekostas av stat eller kommun.  

 

Att tänka på! 

 Att vissa fonder och stifelser kräver intyg på din situation, exempelvis ett läkarintyg eller en kopia på 

din senaste deklaration.  

 Att skaffa intyg, göra kopior och så vidare tar tid. Börja därför med din ansökan i god tid.  

 Att göra en komplett ansökan. Läs ansökningsvillkoren/blanketterna noga. En ofullständig ansökan 

behandlas inte. En ofullständig ansökan slängs oftast utan att den som söker vet om det.  

 Ta kopia på din ansökan innan du skickar iväg den, så du har ett exemplar själv 

 

 

Det är inte garanterat att man får bidrag bara för att man sökt ur en fond. Därför kan det vara klokt att söka 

från flera fonder för att öka möjligheten till att faktiskt få bidraget.. 
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Norrbacka-Eugeniastiftelsen 

Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt 

åldrande.  

Ansökan sker på särskild blankett: http://goo.gl/ZMZpr   

Sista ansökningsdagen är 31 mars 

 

Mer info: www.norrbacka-eugenia.se  

 

 

Advokatbyrån Lindhes 

Advokatbyrån Lindhes förvaltar ca tio olika fonder och stiftelser som man kan söka ur. De har en 

gemensam ansökningsblankett för alla: http://goo.gl/n3O7L   

Sista ansökningsdagen är 31 mars 

 

Mer info: www.lindhes.se/Sidor/hem.html 

 

 

Stiftelsen  Svenska Kommittén för Rehabilitering 

Bidrag kan endast utgå till insatser som berör det aktuella funktionshindret, är avsedda att täcka 

merkostnader till följd av funktionshindret, samt underlättar att leva ett normalt liv. 
 

Ansökan sker på särskild blankett: http://goo.gl/IXxZz 

Sista ansökningsdagen är 1 september 

 

Mer info: www.svcr.se 
 
 

Oskar och Linnéas Arvidsson stiftelse 

Avkastningen av kapitalet skall användas för stöd, hjälp och uppmuntran till gamla och sjuka från Alvesta 

kommun som på grund av sjukdom, handikapp eller andra svårigheter är i verkligt behov av bistånd. 

 

Det här är en fond som Alvesta kommun förvaltar. 

 Mer info: http://www.alvesta.se/Om-kommunen/Stipendier-fonder--priser/ 

 

 

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund 

CTRF beviljar bidrag för rehabilitering, rekreation, friskvård och hjälpmedel som inte erbjuds via sjukhus 

eller landsting som kan vara avgörande för en individ ska klara vardagen efter en cancersjukdom eller 

trafikskada. 
 

Ansökningsdatum är inte presenterad på webbsidan. Kontakta dem för mer info.  

Mer info: www.ctrf.se  

 

 

Greta Pärmans stiftelse för hjälpmedel till handikappade 
 

Riktar sig främst till unga handikappade men även äldre kan komma i fråga.  

 

Ansökan på särskilt formulär som rekvireras från stiftelsen: Greta Pärmans stiftelse för hjälpmedel till 

handikappade, Box 148, 147 23 Tumba. Vid rekvisition av ansökningshandlingar skall frankerat 

svarskuvert bifogas. 

 

Webbsida till Greta Pärmans stiftelse saknas.  
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Änggårdsstiftelsen 
 
Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindrade, 
genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation.  
Ansökningsperiod hittas ej, kontakta stiftelsen. 
 
Ansökningsblankett: http://goo.gl/8Pn9f 
 
Mer info: www.anggardsstiftelsen.se 

 

 

Ragnhild Frykbergsstiftelse 
 

Stiftelsen ger i dag bidrag till alla typer av sjukdomar och handikapp. Det kan gälla vårdkostnader men 

också mediciner, redskap, hjälpmedel eller behövliga rekreationsresor.  

 

Stiftelsen gav inte ut några bidrag under 2011, men nu är det nytt år. Hör med stiftelsen om de kommer 

dela ut bidrag. Ansökningsperiod under oktobermånad.  

Ansökningskriterier: http://goo.gl/7sk6o  

 

Mer info: www.rfrykbergstiftelse.com 

 

 

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne 
 

Att utdela bidrag till personer, som drabbas av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet. 

Tänk på att det är din läkare som skall fylla i ansökan. Ett tips är att själv fylla i ansökan så långt som du 

kan och be läkaren göra det sista. Var med och var noga med att ansökan blir ifylld och kommer tillbaka till 

dig så snart det bara går så den inte ”fastnar” på vägen.   

Ansökan skall in senast 31 mars. 

Ansökningskriterier: http://goo.gl/PppAJ  

 

Mer info: www.anderssonsminne.se 

 

 

Gunvor och Josef Anérs stiftelse 
 

Anérs stiftelse har till uppgift att ”lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller 

utöva hjälpverksamhet bland behövande. Ansökan senast 1 februari 

 

Ansökningskriterier: http://goo.gl/gIsDL 

 

Mer info: www.anderssonsminne.se / www.anerstiftelsen.com/bidrag/ 

 

 

 

Doktor Felix Neuberghs stiftelse 

Ger bland annat bidrag till vård och hjälp till i Sverige boende behövande- åldersstigna, sjuka eller 

handikappade. 

 

Ansökningsperiod 1 oktober till 30 november 

Fonden har särskild ansökningsblankett: http://goo.gl/1ptho  

 

Mer info: www.felixneubergh.se/allmaenna-bidrag/  
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