RIKTILINJER FÖR ATT ANSÖKA OM BIDRAG
Bra&Begagnat är secondhand- butiker som ägs av samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). De
pengar som försäljningen genererar, förmedlas via EFKs insamlingsverksamhet Ge för livet, till
olika sociala och humanitära projektinsatser runt om i världen.
EFK stödjer och driver sociala och humanitära insatser i över 40 länder. Insatserna sker i nära
samarbete med lokala samarbetspartners.
En del av det överskott som butikerna ger har personalen själva ansvar att fördela till något de
tycker är viktigt. Personalen får en möjlighet att föreslå olika projekt. Dessa projekt behöver inte
vara knutna till EFK eller Ge för livet. Vi ser gärna att stödet går till något lokalt engagemang
som påverkar närområdet. Insatser som på något sätt tillgodoser de sociala behov som finns.
Men det kan även gälla stöd till t.ex. katastrofinsatser. Vi ser helst att en så stor grupp människor
som möjligt berörs av våra insatser. Exempel på verksamheter som pengar har betalats ut till är
Ria Dorkas, Hela människan, LP stiftelsen, Kamratstöd.

Vem kan ansöka?
Det är endast organisationer som kan ansöka om bidrag, inte privatpersoner. Det kan vara
bidrag som går till en del av ett projekt eller för att stödja ett helt projekt. En blankett där du
ansöker om bidrag ska fyllas i och sändas till den lokala butiken på orten där ni är verksamma.
Projektet ska ha ett konkret mål och när projektet är avslutat, eller den period som bidraget avser
för, ska en återrapportering/dokumentation göras till den butik där bidraget har beviljats.
Vi uppmuntrar även ungdomar till engagemang för socialt arbete genom att dela ut några
stipendier varje år. För att ansöka om dessa fyller du i blanketten för ansökan om bidrag och
kryssar i att det avser stipendium.

Hur delas pengarna ut?
Det bidrag du ansöker om och får godkänt gäller bara för det tillfället. För varje ny utbetalning
krävs en ny ansökan och ett nytt beslut. Bidrag delas ut fyra gånger per år, två gånger på hösten
och två gånger på våren. Ansökningar tas dock emot löpande under hela året.
Ansökningar skickas till Bra & Begagnat, Gamla gatan 6 , 703 61 Örebro
Ytterligare upplysningar kan fås av butikföreståndare Anette Wiman, adress som ovan med
telefonnummer 019-611 20 66, 073-020 94 08 eller anette.wiman@efk.se
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