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Gjensidigestiftelsens jubileumsgave – roboten AV1
Vi viser til tidligere kommunikasjon og møte vedrørende Gjensidigestiftelsens jubileumsgave.
Gjensidigestiftelsen vil med dette opplyse om at prosjektet er lansert og det er åpent for å søke.
Søknadsprosessen er delt i to, der vi har skilt mellom søknader fra privatpersoner og
organisasjoner/institusjoner.
Søknader fra privatpersoner
Vi vil oppfordre organisasjoner og institusjoner som er i kontakt med langtidssyke barn og unge om å
informere dem om muligheten til å søke om gratis lån av AV1. I vedlagte skriv og på våre nettsider
finner dere forslag til informasjon og bilder dere kan ta i bruk i deres kommunikasjon. For
privatpersoner er det foreløpig ingen søknadsfrist og løpende tildeling.
Søknader fra organisasjoner/institusjoner
Dere kan også søke om roboter til bruk og distribusjon i deres organisasjon. Vi ønsker mest mulig
aktiv bruk av robotene, og ser at dere treffer mange barn og unge som vil ha nytte av dette tilbudet.
Om dere ønsker å tilrettelegge for bruk av robotene i deres organisasjon kan dere søke om å få tildelt
roboter. I søknadsskjemaet må dere opplyse om hvordan dere tenker at robotene skal brukes samt i
hvilket omfang. Vi gjør oppmerksom på at roboten kun kan benyttes av en bruker om gangen, men at
dere vil få muligheten til å bytte bruker ved behov.
Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Mer informasjon om prosjektet, kriterier for tildeling og søknadsskjema finnes på
www.gjensidigestiftelsen.no/av1.
Ved ytterligere spørsmål kan seniorrådgiver Anne Kjersti Toft kontaktes på telefon: 450 30 260 eller
e-post: anne.toft@gjensidigestiftelsen.no.
Vi håper dere vil bidra til at flest mulig barn og unge får glede av denne gaven.
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