PM upprättad för i att skrift slå fast styrelsens nuvarande policy då det gäller
bidrag från Stiftelsen Drottning Sofias Skyddshem
Stiftelsen hade när den bildades till ändamål att lämna vård och skydd åt
kvinnor, som straffats för brott eller av polismyndighet varnats för begångna
förseelser men lämnade hopp om förbättrad vandel, därest bistånd och ledning
bereddes dem.
I samband med att de Stiftelsen tillhöriga hemmen, i vilka dess verksamhet från
början utövades, avyttrades beslöts att, med det Stiftelsen tillförda kapitalet
som grund, den höga donators avsikter skulle fullgöras genom att disponibla
medel i fortsättningen skulle användas som stöd åt sådana kvinnor, som ovan
avses eller därmed jämförliga direkt eller via hem eller institutioner, som verkar
i den anda som den höga donator avsett och där icke allmän hjälp står till buds.
Under de år som gått har styrelsen tillämpat en policy som innebär att bidrag
kan lämnas till följande ändamål.
-

Organisationer/institutioner som driver hem för hemlösa, missbrukare,
misshandlade, psykiskt störda och andra kvinnor som är i behov av
tillfälligt boende eller tillfällig "dagverksamhet".

-

Direkt stöd till kvinnor som varit intagna på fångvårdsanstalt i syfte att
underlätta frigivning och tiden efter frigivning, t ex genom resebidrag
och utrustning till egna hem.

-

Direkt stöd till kvinnor i utsatta grupper i syfte att underlätta utrustande
av egna hem.

-

Direkt stöd till kvinnor i utsatta grupper för att möjliggöra deltagande i
terapi.

-

Organisationer/institutioner som bedriver verksamhet för att hjälpa
kvinnor som begått brott eller kvinnor som kan anses vara i riskzonen
för att i framtiden begå brott, t ex genom att tillhandahålla tillfälligt
boende.

-

Organisationer/institutioner som bedriver verksamhet i syfte att
förebygga direkt eller indirekt kriminellt beteende hos kvinnor i utsatta
grupper.

-

Bidrag skall ej lämnas till forskning.

-

Bidrag skall ej lämnas till spridande av information.
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-

Bidrag skall ej lämnas till privatpersoner som bedriver hjälpverksamhet.

-

Bidrag skall ej lämnas till terapigrupper.

Styrelsen är obetagen att i särskilda fall göra avsteg från sin policy, förutsatt att
bidraget faller inom Stiftelsens ändamål.
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