Guldkanten – för dig med en CP-skada
Tänk om man kunde söka bidrag till något som sätter en liten guldkant på tillvaron. En rolig aktivitet
eller en härligt onödig pryl som man suktat efter länge men inte känt att man har haft råd att köpa. Du
behöver inte tänka längre, det finns pengar att söka till det där lilla extra som skulle ge glädje i vardagen.

F

ör många år sedan fick RBU Stockholm ett arv från ett äkta par som hade sitt hjärta i RBU. I testamentet stod bland annat att
pengarna skulle användas till att ge barn och ungdomar med CP-skada en ”guldkant på tillvaron”. Sedan föreningen mottog
arvet delar man två gånger per år ut bidrag genom det som redan från start fick namnet Guldkanten. Alla barn/ungdomar som
är medlemmar i RBU Stockholm och har en CP-skada kan söka bidrag. Vid varje utdelningstillfälle delar man ut en mindre fast summa
till ett antal personer. Den summan var under många år 1000 kronor per person men har de senaste gångerna varit 2000 kronor. Bland
de ansökningar som kommit in, och som uppfyller grundkraven, lottar man fram vilka som ska få bidrag. De tre grundläggande kraven
att få bidrag från Guldkanten är att man är medlem i RBU Stockholm, att man har en CP-skada samt att man inte fick bidrag vid förra
utdelningstillfället.
Det är enkelt att söka bidrag från Guldkanten. Man fyller enkelt i den blankett som finns på stockholm.rbu.se. Även om fördelningen
av bidrag sker genom lottning, och inte är en värdering av vad man söker pengar till eller vilket behov man har, så måste man uppge
i ansökan vad pengarna ska användas till. Det kan vara vad som helst som sätter guldkant på vardagen. Vad det kan vara är det upp till
den som söker att avgöra. Vi är alla olika och vad som ger en guldkant i ens liv är högst personligt.
En medlem kan ansöka om, och beviljas, bidrag flera gånger. Ett undantag är om man fick bidrag vid föregående utdelningstillfälle,
då kan man inte delta i utlottningen gången efter.
Vad är det som ger just dig en guldkant på tillvaron? Är det något du har längtat efter men inte haft möjlighet att göra eller att köpa?
Då ska du skicka in en ansökan om bidrag från RBU Stockholms Guldkanten.
Jessica Stjernström

Johan köpte årskort
Johan Hagblom är 26 år och har varit medlem i RBU sedan han var i
femårsåldern.
Johan har sökt bidrag från Guldkanten flera gånger. Senaste gången han
blev beviljad bidrag köpte han säsongkort till Hammarby fotboll. Johans
fotbollsintresse tog fart då hans lillebror började spela fotboll i Hammarby. Då upptäckte han även att han gillade att gå på fotboll i större
omfattning. Han råkade få flera assistenter som hejade på Hammarby
och då tog intresset för fotboll ett ännu större kliv. När Johan fick bidrag
från Guldkanten så köpte han sitt första säsongskort och har sedan dess
prioriterat att lägga en del av sina pengar på ett sådant kort. Bekvämt att
alltid veta att det finns en plats på handikappläktaren.
- Hammarby är bäst för att söderbröder glöder, det är ett fint och bra lag
säger Johan.
Johan tog själv initiativ till att söka pengar. När han läste Utsikt frågade
han sina föräldrar om han fick söka Guldkanten och köpa ett säsongskort. Nu går han på varje match.

Johan Hagblom

Erik köpte radio
Erik Hagblom är 26 år och har varit medlem i RBU sedan han var
i femårsåldern. Erik lyssnar ofta på musik de perioder han mår bra och
tar till sig av auditiv stimulans. När hans gamla radio blev dålig hjälpte
hans föräldrar honom att söka bidrag från Guldkanten för att köpa en
ny. Nu står en ny radio i hans rum och det är radiokanalen Lugna favoriter som ljuder fint när han ska sova.
Familjen har sökt bidrag från Guldkanten för Eriks räkning tidigare och
blivit beviljade. Vid ett av tillfällena använde Erik pengarna till att gå på
äventyrsbad och restaurang i Södertälje med familjen.
Eriks funktionsnedsättning gör att han själv inte kan förstå
att möjligheten att söka bidrag från Guldkanten finns så hans
föräldrar hjälper honom. Eriks mamma Eva har varit engagerad
i RBU i många år, bland annat i styrelsen, så hon kände väl till
möjligheten att söka bidraget.
Notera endast medlemmar med CP-skada kan ansöka om bidrag från Guldkanten styrs
av formuleringarna i testamentet och kan inte ändras av föreningen.
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Erik Hagblom

Silas gick på teater
Silas Abraham är fyra år och älskar Pippi Långstrump. Hans mamma
säger att han är Pippitokig. Hemma tittar han på Pippi-teater på Youtube och en inköpt Pippi-film går varm hemma hos familjen. När Silas
mamma Karolina såg att Pippi Långstrump skulle sättas upp som teater
på Intiman i Stockholm tänkte hon att det skulle vara en väldigt rolig
aktivitet för Silas. Ett tillfälle för honom att få uppleva karaktärerna och
berättelsen nära och ”på riktigt” som komplement till filmerna hemma.
Biljettpriset var dock för högt och passade inte familjens ekonomi. Då
fick Karolina syn på information om Guldkanten i RBU Stockholms
tidning Utsikt. Hon sökte pengar för Silas och fick bidrag till den eftertraktade teatern.
- Jag skulle inte ha köpt biljetterna om det inte vore för att jag fick pengar
via RBU, säger Karolina. Nu kunde jag även bjuda med min mamma,
vilket var väldigt skönt, eftersom jag är ensamstående och jag behöver
någon som följer med och hjälper till med Silas.
Silas uppskattar verkligen teater och har sett Bamse på teater också. När
familjen senare skulle se Bamsefilmen på bio blev Silas besviken när ingen "riktig" Bamse kom ut på scenen, utan det bara var animerat på
bioduken.
Det var första gången Silas och Karolina sökte bidrag från Guldkanten
och Karolina tycker att det var roligt att de fick bidrag på en gång. Silas
och hans mamma har varit medlemmar i RBU Stockholm ungefär två
år. Innan de läste i Utsikt att medlemmar (med barn med CP-skada) kan
söka bidrag från Guldkanten hade de inte hört talas om möjligheten.
Strax efter såg de information på nytt men denna gång i ett nyhetsbrev
från RBU Stockholm. Då gjorde Karolina slag i saken och skickade in
en ansökan.

Silas Abraham och hans mamma Karolina

- Jag råder alla att söka, för något stort som litet säger Karolina.

Utsikt nr 4 2019

13

