Barnahusfonden
till Stefan Croners minne
2019
Barnahus Linköping startade 2005. Socialtjänst i nio kommuner, Barn- och
ungdomspsykiatri, Barn- och ungdomssjukhuset, Polismyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Kvinnokliniken samverkar under
samma tak i en miljö anpassad för barn. Främsta syftet med Barnahus är, att med fokus
på barnet, förbättra och effektivisera samtliga led i utredningar om fysiskt våld och
sexuella övergrepp mot barn. Andra syften är att utveckla såväl kunskap som
arbetsmetoder.
Stefan Croner var barnläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Han var en sann
förespråkare för att utsatta barn ska ges det bästa möjliga omhändertagandet och en av
påskyndarna för Barnahus Linköpings tillkomst. Hans engagemang och intresse för
dessa frågor var väl känt, inte bara i Linköping utan även nationellt. Stefan Croner
bidrog tidigt, lång innan Barnahus startade, till att skapa en länsrutin för att berörda
myndigheter skyndsamt och effektivt ska kunna handlägga ärenden rörande barn som
misstänks varit utsatta för misshandel och/eller sexuella övergrepp.
Ändamålet med Barnahusfonden till Stefan Croners minne är att årligen dela ut
stipendium till någon person/några personer som i sitt arbete eller ideellt verkat i
Barnkonventionens och Barnahus Linköpings anda för att förbättra misshandlade
barns situation och omhändertagande.
Stipendiet är nationellt, men vid likvärdiga sökanden bör sökanden från Östergötland
prioriteras. I år utdelas 20 000 kr, att fördelas till en eller flera sökanden.
Nominering eller ansökan görs senast den 29 augusti 2019 till Barnahusfondens
styrelse, via mail till anna.m.petersson@regionostergotland.se, eller via post till
Barnahus Linköping, US Hagadal, 581 85 Linköping.
Styrelsen beslutar vem/vilka som skall tilldelas stipendiet. Stipendiet kommer att
utdelas på Barnahusdagen den 24 september, i Linköping.
För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta samordnare för Barnahus Linköping:
Anna Petersson, telefon 010-103 50 46 eller 013-26 36 67, e-post anna.m.petersson@
regionostergotland.se
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NOMINERING/ANSÖKAN 2019
Barnahusfonden till Stefan Croners minne
NOMINERAD/SÖKANDE
Namn

Personnummer

Telefonnummer

E-postadress

Bostadsadress

Postadress

Arbetsplats/ideell verksamhet

Telefon

Namn och kontaktuppgift till dig som nominerat

BESKRIV HUR STIPENDIET KOMMER ATT ANVÄNDAS, EV BERÄKNAD
KOSTNAD SAMT MOTIVERING. (Bifoga gärna en bilaga, om utrymmet ej är tillräckligt)

Ansökan ska vara Barnahus tillhanda senast den 29 augusti. Den kan inlämnas via post
eller via e-post:
Barnahus Linköping
US Hagadal
581 85 Linköping
anna.m.petersson@regionostergotland.se
För upplysningar, vänligen kontakta:
Anna Petersson, samordnare Barnahus Linköping, tel 010-103 50 46, 013- 26 36 67 eller
anna.m.petersson@regionostergotland.se
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