Föreningen för

terapikolonier
HJÄLP OSS FORTSÄTTA HJÄLPA BARN OCH UNGA SOM BEHÖVER LITE MER !

Vi söker ekonomiskt stöd för fortsatt Terapikoloniverksamhet
Terapikolonier
Terapikolonier har under drygt 80 år byggts upp till den unika insats den är idag.
Verksamheten har varit en specialenhet inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län
2002 - 2018. Innan dess var den under många år en del av PBU.
Terapikolonier erbjuder ett tryggt och socialt behandlingssammanhang för barn, unga och
föräldrar som i sin vardag möter svåra sociala och känslomässiga utmaningar. Inte sällan har
det bidragit till ensamhet och utanförskap.
Behandling i grupp ger bland annat möjlighet att i en gemenskap ge och få uppmuntran och
stöd, bygga relationer, stärka tilltron till sig själv och andra, göra andra positiva erfarenheter,
bryta negativa spiraler och få hopp. Insatsen där personal och deltagare lever tillsammans
under vardagslika förhållanden ger också en unik möjlighet att se och upptäcka mer av det
som fungerar och det som blir utmaningar i familjerna och barnens liv.

Föreningen för Terapikolonier
Föreningen för Terapikolonier (FFT) är en idéburen organisation som startade 2001. Syftet
var att verka för fortsatt Terapikoloniverksamhet efter det att BUP bestämt sig för att inte
driva verksamheten vidare.
Det visade sig att det fanns en stor majoritet inom politiken i Stockholms läns landsting (SLL)
som ville att ta upp verksamheten igen. Terapikolonier AB bildades av tidigare medarbetare
och sedan 2002 har bolaget haft ett vårdavtal med SLL och drivit verksamheten fram t o m
2018
Efter att Stockholms läns landsting beslutat att inte förlänga vårdavtalet efter 2018 eller göra
en ny upphandling, har FFT tagit över verksamheten, hyreskontrakten för de två
kolloställena och samtliga inventarier. Idag arbetar vi ideellt för att skapa förutsättningar för
att återuppta och utveckla verksamheten med siktet inställt på 2020.
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Verksamhet 2019
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Ingen terapikoloniverksamhet har bedrivits under året. Vi fick släppa tanken på att få
till två grupper föräldrar tillsammans med sitt barn. Det gick inte att få tillräcklig
finansiering i tid.
Föreningens medlemsantal har under året vuxit till drygt 50. Det har gjort det möjligt
att starta arbetsgrupper för olika uppgifter inom föreningen. Här finns den stomme
av erfarna föreståndare och behandlare som behövs vid en uppstart.
Vi söker olika finansieringar för verksamhet 2020 alternativt att bibehålla de
nödvändiga förutsättningarna för senare uppstart. Det kan handla om olika former av
donationer, föreningsbidrag och fondmedel. Kostnaderna för ett år utan verksamhet
är ca 350 000 kr.
Vi har till dags dato fått två donationer på vardera 50 000 kr och en på 25 000 kr.
Vi har skapat intäkter genom uthyrning när gårdarna inte används.
Vi arbetar utåtriktat för att skapa opinion och stöd för en långsiktig finansiering av
Terapikoloniverksamheten, fr o m 2020 och framåt.
Vi för diskussioner med ansvariga politiker, med möjliga andra uppdragsgivare och
samarbetspartners.

Vision för 2020
I första hand är målet att dra igång verksamhet igen 2020. Detta förutsätter finansiering, t ex
enligt nedan.
•
•

Ett avtal med Region Stockholm. Antingen ett nytt vårdavtal via någon form av
upphandling eller i form av IOP/föreningsbidrag.
Annan finansiering av verksamheten via en eller flera bidragsgivare eller/och
offentliga förvaltningar.

För att Terapikoloniverksamhet ska vara möjligt 2020 behöver avtal vara klara senast januari
2020.
I andra hand vill vi skapa förutsättningar för att ge arbetet att hitta en långsiktig finansiering
ytterligare 1 år, 2020. Kostnaden beräknas till mellan 300 och 400 000 kronor. Den stora
posten är hyran och driften av våra två kollogårdar
•

Vi behöver lämna besked till hyresvärdar i september 2019 om att vi kan fortsätta att
hyra fastigheterna 2020. För att kunna göra det krävs i dagsläget ytterligare bidrag på
ca 200 000 kr
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Ekonomiskt stöd för 2020
Vi är tacksamma för alla bidrag till stöd för Terapikolonier och för en fortsatt dialog kring
verksamhetens framtid. Det här ska de ekonomiska bidragen gå till:

1. Fasta kostnader 2020
Detta är kostnader föreningen har oavsett verksamhet.
•
•
•
•

Hyra två kollogårdar
Drift och underhåll
Fyra båtar, underhåll o vinterförvaring
Föreningskostnader, t ex avgifter o tjänster

Totalt: 300 000–400 000 kr

2. Komplett Terapikoloniverksamhet (omfattning som 2018)
En verksamhet med ca 600 vårddygn, en omfattning motsvarande vårdavtalet 2018.
Sju grupper för 50–55 barn och unga (3–18 år) med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar eller andra psykiatriska tillstånd.
•
•
•
•

Alla kostnader under och kring insatsen, se ”processen i behandlingsinsatsen” bilaga 1.
Alla personalkostnader
Central administration och övergripande kostnader utifrån omfattning
Fasta kostnader enligt ovan tillkommer

Totalt: (exkl. fasta kostnader ovan) Ca 3 500 000–3 800 000 kr

3. Finansiering av en hel terapikolonigrupp 2020.
•

Kostnaden är beroende av periodens längd och antal deltagare.

Totalt (exkl. fasta kostnader ovan) Ca 300 000–450 000 kr.

4. Finansiering av plats för en gruppdeltagare, med eller utan förälder.
•

Kostnaden är beroende av periodens längd.

Totalt (exkl. fasta kostnader) Ca 40 000–70 000 kr

Undertecknad finns naturligtvis tillgänglig för att besvara frågor och ge kompletterande
upplysningar.
Stockholm 2019-08-28

Stefan Redebo
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I bilaga 1 som bifogas finns en utförligare beskrivning av Terapikoloniers verksamhet och bakgrund.

