
Fondens namn och 

länk till webbplats
Ändamål, syfte, information

Priv.pers 

kan söka
Ansökningsdag/-period

Allmänna Arvsfonden Till projekt som utvecklar en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning.

https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar/blanketter-och-dokument

kontinuerligt under året

Björkgårdens 

epilepsistiftelse

Ekonomisk bistånd till behandling, rehabilitering och egenvård för personer med diagnosen epilepsi. Berättigad till bidrag är person som bor  och är 

mantalsskriven i Norr- eller Västerbottens län. Därtill kan ekonomiskt bidrag lämnas för aktiviteter som syftar till spridande av information om epilepsi, till egen 

ökad kunskap om epilepsi eller till aktiviteter som ska medvetandegöra för offentliga institutioner och organisationer livsvillkoren (livssituationen) för individer 

med epilepsi. Ekonomiskt bistånd för att främja egenvård för personer med epilepsi. Ekonomiskt bistånd till aktiviteter som främjar ett ökat erfarenhetsutbyte 

med andra organisationer som företräder individer med neurologiska sjukdomar. Ekonomiskt bistånd för anskaffande av tekniska hjälpmedel där andra 

finansiärer saknas.

http://epilepsi-ac.se/epilepsistiftelsen/

ja 4 ggr/år

Carl Jönssons 

understödsfond

Ekonomiska bidrag till behövande ensamboende ålderspensionärer i Skåne. Även bidrag till föreningar, organisationer och institutioner verksamma i Skåne, 

som verkar för behövande gamla och sjuka och för barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning. Bidrag lämnas inte till statligt, landstingskommunalt, 

kommunalt, eller politiskt anknutna inrättningar.

https://carljonssons-stiftelser.se/

ja på våren, se datum på 

webbplatsen

Direktör Albert Påhlssons 

Stiftelse för forskning och 

välgörenhet

Främjar a) forskning kring nutrition, näringsfysiologi, ämnesomsättning och b) välgörenhet - vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade.

http://www.pahlssonsstiftelse.se/

ja sommar-höst, se datum på 

webbplatsen

Dr Felix Neuberghs stiftelse Främjar dels i Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran, dels vård och hjälp till i Sverige boende behövande åldersstigna, sjuka eller 

handikappade. Stiftelsen bör främst prioritera direkt, individuell hjälp före indirekt hjälp via hjälporganisation.

http://www.felixneubergh.se/

ja 1 okt-30 nov

Ebbe och Ingrid 

Johannessons Minnesfond

Stiftelsen beviljar bidrag för barn och ungdomar (0–25 år) med neurologiska funktionsnedsättningar. Till exempel polio, ms, Tourettes syndrom. Mer om 

neurologiska funktionsnedsättningar. Dock ej neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och liknande. Bidragen ska användas till att bereda barn och ungdomar 

med neurologiska funktionsnedsättningar ökad livskvalitet och livsglädje i form av utflykter, rekreationsresa eller liknande.

https://rbu.se/vara-fonder/ebbe-och-ingrid-johannessons-minnesfond/

ja 1 jan-1 mar

Eva och Oscar Ahréns 

stiftelse

Såväl enskilda myndiga personer som föreningar och organisationer kan söka. understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, 

gamla, sjuka eller handikappade. Även medel för medicinsk forskning.

https://www.ahrenstiftelse.se/

ja 1 okt-31 jan

Folke Bernadotte Stiftelsen 

för barn och ungdom med 

rörelsehinder 

Stödjer forskning och kunskapsspridning, som kan öka möjligheterna för barn/ungdom med rörelsehinder att leva och utvecklas så likt sina jämnåriga kamrater 

som möjligt och få tillgång till en likvärdig utbildning. Huvudsaklig målgrupp för detta stöd är forskare och praktiker inom områdena vård, skola och omsorg. 

Bidrag ges i form av forskningsstipendier, för olika former av dokumentationer, samt som konferens -och resebidrag.

https://folkebernadottestiftelsen.se/

1 mar + 1 okt

Föreningen FVO Ger råd och hjälp till personer som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Hjälper till med guidning i det offentliga stödsystemet för att hjälpa den 

långsiktiga levnadssituationen, men kan även bidra med ett tillfälligt ekonomiskt bidrag. Samarbetar med ett antal olika stiftelser och organisationer.   

Försöker hjälpa dig med låg inkomst, företrädesvis till ensamstående föräldrar, barnfamiljer, långtidssjuka och ålderspensionärer. Du kan söka fondmedel till 

exempelvis barns aktiviteter eller andra behov, tandvård, glasögon, rekreation eller tillfälligt bidrag till löpande utgifter.

https://www.foreningenfvo.se/

ja kontinuerligt under året

Jerringfonden  Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom hälso- och sjukvård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) 

med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet. Ger medel till forskningsanslag 

och forskningsstipendier, aktivitetsbidrag, fortbildningsstipendier samt vetenskapliga symposier.

https://jerringfonden.se/

1 aug-20 okt (skola, 

förening)

Se webb för övriga datum
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Kungliga Sällskapet Pro 

Patria

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn/ungdomar upp till 18 år samt till föreningar/organisationer som arbetar med barn och ungdomar. 

Bidraget ska förgylla tillvaron för de unga och ska ha en direkt och konkret effekt.

https://propatria.se/

ja 1 feb-1 okt (person)

1 feb-1 nov (förening)

Linnea och Josef Carlssons 

Stiftelse 

Bidrag beviljas till barn-unga (under 25 år) med neurologisk funktionsnedsättning, företrädesvis barn med cp, som på grund av sitt handikapp är i behov av 

ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag även till stiftelser/ideella föreningar vars huvudsakliga uppgift är att stödja dylika 

barns/ungas behov i angivna hänseenden, eller till vetenskaplig forskning med ändamål att hos nämnda grupper förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, 

utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur. Vid svår invalidisering kan bidrag utgå som försörjningshjälp allt framgent oberoende av åldersgräns. 

Bidragsberättigad ska vistas i Sverige. Bidrag får inte avse åtgärd vars bekostande åvilar stat eller kommun. Bidrag kan sökas för rekreation, resor, läger, 

stughyra, dator, tv och video, musikinstrument, specialcyklar, mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, körkortsutbildning och liknande. Föräldrar kan söka 

bidrag för rekreation.

http://www.carlssonsstiftelse.se/

ja 31 mar + 15 okt (person)

15 okt (organisation)

31 mar (forskning)

Norrbacka-Eugeniastiftelsen underlätta situationen för personer med rörelsehinder genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. 

boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete. Bidrag får inte avse ändamål vars bekostande 

åligger stat eller kommun.

http://norrbacka-eugenia.se/

ja 28 feb (person)

15 nov (förening)

Ollie och Elof Ericssons 

Stiftelse

Utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar samt att understödja utbildning och uppfostran av barn. Forskning inom ämnesområdena 

medicin, teknik och ekonomi - främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet.

https://oestiftelse.se/

ja 31-maj

Petrus och Augusta 

Hedlunds stiftelse 

Främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt att främja vetenskaplig 

undervisning eller forskning främst inom det medicinska området.

http://www.hedlundsstiftelse.se/

1 nov-31 jan

Stiftelsen Christian Larssons 

fond

Fonden ger bidrag till personer som har epilepsi eller cerebral pares och bor i Skåne. 

https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/stod-och-behandling/ansokningar/fonder-for-enskilda-personer/stiftelsen-Christian-Larssons-fond/

ja 1 mar + 1 sep

Stiftelsen Hedenblad Ger årliga bidrag till organisationer och föreningar som ger vård och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Även undervisning och forskning 

inom dessa områden kan stödjas.

https://hedenbladstiftelse.webnode.se/

31-mar

Stiftelsen Irma och Arvid 

Larsson-Rösts Minne m.fl.

Omsorg om barn och ungdom. Bidrag i denna kategori kan man söka till t.ex. lägerverksamhet där vårdnadshavare inte medföljer. / Utbildning. I denna kategori 

kan man söka om utbildningen inte är CSN berättigad eller om man av någon anledning inte längre är beviljad CSN-bidrag. / Social hjälpverksamhet. I denna 

kategori söker organisationer som bedriver social hjälpverksamhet för behövande eller sjuka bidrag. Flera olika stiftelser har samma ansökningsblankett hos 

Lindhés advokatbyrå: Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne, Karl Jeppssons Minne, Ragnhild och Einar Lundströms Minne, Sigurd och Elsa Goljes Minne.

https://lindhes.se/stiftelseforvaltning/

1 jan-31 mar

Stiftelsen J.C.E. Nolleroths 

Donationsfond

Bidrag till behövande barn och ungdomar t o m 18 år samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar t o m 18 år med 

fysisk/psykisk funktionsnedsättning. Vad gäller föreningar och organisationer, bör medel enligt ansökan användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa 

barns vård och fostran.

https://www.nolleroth.se/

ja 1-28 feb +

1-30 sep

Stiftelsen Karin och Ernst 

August Bångs minne 

Barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag kan sökas av föreningar/organisationer för sociala ändamål i första hand inom Sverige, för aktiviteter med syfte att 

främja vård och fostran av barn och unga upp till 21 år. Enskilda personer, företag eller andra juridiska personer kan inte erhålla bidrag.

http://www.bangs-stiftelse.se/

31-jan

Stiftelsen Kungaparets 

Bröllopsfond

Bidrag till utvecklingsprojekt och verksamheter som syftar till att främja fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för grupper med barn och ungdomar 

med olika funktionsnedsättningar. Prioriterar projekt som är nyskapande och som kan ge värdefulla erfarenheter att sprida till andra. Bidrag kan beviljas till 

projekt/verksamheter under högst fem år i rad.

https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/kungaparetsbrollopsfond.4.292a62ce13848168ac539b2.html

1 mar-1 apr
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Stiftelsen Oscar Hirschs 

Minne

Främja social verksamhet som avser vård och uppfostran av barn, undervisning och utbildning samt hjälpverksamhet till behövande i Storstockholm. Mottagare 

av bidragen är ett stort antal föreningar, institutioner och privatpersoner, vilka i många fall ger positiva spridningseffekter till andra delar av samhället. Ur 

stiftelsens stadgar:  “... främja sådan social verksamhet som avser vård och uppfostran av barn, beredande av undervisning och utbildning företrädesvis genom 

lämnande av understöd därtill, eller hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.”

https://www.oscar-hirsch.se/

ja 15 mar+15 okt (förening)

för privatperson löpande 

under året

Stiftelsen Solstickan  Medel används ”till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, som ej på 

annat sätt kan tillgodoses.” Om särskilda skäl föreligger: Stödjer verksamhet ”för främjande av sådant socialt och medicinskt utvecklings- och forskningsarbete 

som kan tänkas förbättra hälsotillståndet eller levnadsförhållandena för barn, åldringar och handikappade."  Projektstöd till föreningar och organisationer som 

verkar inom ramen för Stiftelsens syfte och målgrupp. Bidrag till familjeträffar, barn- och ungdomsläger, behandlingsresor eller liknande till förmån för 

målgruppen.

http://www.solstickan.se/projektstod

mars, se datum på 

webbplatsen

Stiftelsen Sunnerdahls 

handikappfond

Riktar sig till barn och unga (upp till 30 år) med olika typer av funktionsnedsättning. Tre huvudändamål för bidrag: enskilda personer, organisationer samt 

forskning och utvecklingsarbete. Bidrag ges bland annat till rekreations- och rehabiliteringsresor samt hjälpmedel. För forskning och utveckling beviljas 

doktorandanslag vart fjärde år. Bidrag ges inte till verksamhet som bekostas av stat, landsting eller kommun.

http://www.sunnerdahls-handikappfond.se/

ja 1 nov-15 feb

Wennerqvistska fonden / 

Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset

Driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer.

https://www.allmannabarnhuset.se/forskning/

på våren, se datum på 

webbplatsen

Åhlens Stiftelse  Bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdoms- vård och fostran. Verksamhet för behövande, ålderstigna, 

sjuka eller funktionshindrade. I första hand för insatser för hemlösa, men även för andra socialt utsatta grupper. Medicinsk forskning inom områdena 

Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning.

https://www.ahlenstiftelsen.se/

1 dec-31 jan för läger 

sommar/höst

1 jul-15 sep för verksamhet 

med start efter 1 dec

Svenska Epilepsiförbundet   |   Box 1386   |   172 27 Sundbyberg   |   info@epilepsi.se   |   070-629 41 06

Hör gärna av dig om du hittar fel i denna lista eller om du har tips om andra fonder som kan vara relaterade till epilepsi på något sätt. Tack!
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