År
2005

Förening
Kulturföreningen Ösmo ungdom

Syfte
Kulturutövande för ungdom över 12 år på fritid

2005

Nynäshamns IF Fotboll Futsal

Fotboll för kommuninvånare med utländsk härkomst

2006, 2007

Frivillighetsverksamhet vid Rosengården

Promenader med äldre/ underhållning var onsdag
inklusive kaféverksamhet

2006

Kvinnokaféet, projekt Oasen

Hälsofrämjande och social verksamhet i
Backluraområden

2006
2006
2006
2006
2006

Manscentrum, mansgrupper
Nattvandrarföreningen, De glömda barnen
Nynäshamns IF Fotboll, motionsfotboll
PRO i Ösmo, motionsaktiviteter
Röda korset

Utbildningsinsatser till viktiga vuxna
Ökad fysisk aktivitet
Ökad fysisk aktivitet
Promenader med äldre på Rosengården
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2006

Ösmo Basketklubb

Skridskoverksamhet i Ösmo. Öka fysisk aktivitet bland
unga

2007
2007
2007-2009, 2013
2007
2007-2014
2007

Finska föreningen, Välmående äldre
Nynäshamns folkdansgille
Nynäshamns golfklubb
Nynäshamns kvinnojour
Röda korset
Sorunda Väntjänst

Ökad fysisk aktivitet för äldre
Motionsdans
Prova-på-golf för ökad fysisk aktivitet
Startbidrag
Bussresor för äldre för ensamma äldre
Bussresor i kommunen för boende på Sunnerbo för
ökad livskvalité och glädje

2007

SPF Moringen

Utbildning av Qi gong-ledare för en förbättrad hälsa
hos äldre

2007

Ösmo GIF skidklubb

Skidspår i Ösmo för ökad fysisk aktivitet

2008

Nattvandrarföreningen

Utbildning och organisering av nattvandrare för att
skapa goda förhållanden mellan unga och vuxna

2008

Nynäshamns kvinnojour

Förebyggande arbete för utsatta kvinnor

2008

PRO i Nynäshamn

Inköp av curlingmatta för ökad fysisk aktivitet bland
äldre
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2008, 2013

Rädda barnen

Öka medvetenheten om risker på nätet/
utbildningstillfällen om nätanvändning och nätmobbing
för kommunens samtliga skolor

2008

Stockholms Wadosällskap

Stärka koncentrationsförmågan, ökad fysiska aktivitet
samt skapa hälsosamma matvanor bland barn och unga

2008
2008

Sorunda Väntjänst
Utomhustjänstgöring

2008

Västerby bygdegårdsförening

Ökad fysisk aktivitet och social samvaro för unga och
vuxna

2009

FIAN-gruppen

Studieresa för utveckling av äldrecentrum

2009

Kvinnokaféet i Backlura

Utvecklade motionssaktiviteter för ökad fysisk aktivitet

2009
2009

Nattvandrarföreningen
PRO Nynäshamn

Föreläsning om viktiga vuxna
Utbildning av Qi gong-ledare för en förbättrad hälsa
hos äldre, steg 2

2009

Sorunda teatersällskap

Lyrikafton för ökad social samvaro

Medel till föreningar som nattvandrar (BUF's
Nattvandrarföreningssatsning)

4(5)

2009

Vanstaskolans IF och Ösmo baskettklubb

Sportlovsresa för skidåkning, ökad fysisk aktivitet

2009
2010

Ösmoloppet
Dansgruppen Ösmo barn

Ösmoloppet, ökad fysisk aktivitet
Föreställningar för äldre och funktionshindrade för
ökad glädje

2010-2011

Familjekollo

Förbättra tillvaron utsatta barn och ungdomar

2010-2011

Fasta motionsrundan

Promenadsträcka med syftet att stimulera till ökad
fysiskt aktivitet

2010

Friskis & Svettis

Ökad tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

2010-2011

Nattvandrarföreningen

Fler vuxna ute på kvällar och helger för att motverka
skadegörelse samt att finnas där för ökad trygghet i
samhället

2010-2014

RSMH hamnen

Utveckla social gemenskap för personer med psykisk
ohälsa

2010
2011

Tankesmedjan
Friskis & Svettis

Ökad delaktighet
Utveckla utbudet för funktionshindrade ”enkelgympa”
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2011

Hjärt- och lungsjukas förening

Genomförande av en föreläsning om KOL

2011

NIF fotboll

ANDT-förebyggande insats för och med tonåringar
(NIF P95)

2011

PRO Ösmo

Utveckla PRO:s verksamhet med fokus hälsa och
fysisk aktivitet för äldre

2012

Föreningen Attention

Anordnande av nätverksträffar för personer med
neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)

2012-2013

Föreningen Tifi

Stärka självkänslan hos flickor i åldrarna 13-20 år

2012

Samverkande handikappsföreningar

Stöd till anordnande av föreläsningar och aktiviteter för
"Världsdagen för funktionshindrade"

2013

Polhem

Engagera unga i kulturell aktivitet och ge en fördjupad
bild av bygdens kulturhistoria

