
sök PELLE SVANSLÖS  
VÅGA VARA SNÄLL-STIPENDIet

Ansökningsperioden är den 1 juni – 15 september
 
Från och med den 1 juni kan du ansöka om Våga vara snäll-stipendiet. Det är enkelt och görs via 
webbformuläret på pellesvanslos.se/stipendiet.  
Här ser du vilka frågor du får svara på vid ansökan:

•	 Namn. 

•	 E-postadress. 

•	 Telefonnummer 

•	 Skola, förskola, fritids, företag eller annan organisation. 

•	 Eventuellt projektnamn. 

•	 Beskriv vad som har gjorts, hur ni arbetat samt under vilken period. 

•	 På vilket sätt knyts arbetet till Pelle Svanslös värderingsgrunder? 

•	 Beskriv nyttan av att ha Pelle Svanslös historier och värderingar att arbeta med. 

•	 Bedöm utfallet av arbetet.
•	 Om du tilldelas stipendiet, hur kommer du att använda pengarna i Pelles anda?  

•	 Bifoga gärna bilder eller annat material. 
 
Informationen du anger i formuläret sparas av oss och kommer användas för att bedöma  
ansökan samt kontakta dig i detta ärende. Vinnande bidrag kan spridas till media. 

Pelle	Svanslös	är	så	mycket	mer	än	bara	en	lustig	figur.	Hans	starka	känsla	för	rätt	och	fel	och	allas	lika	värde	
har sedan debuten 1939 varit den röda tråden i Gösta Knutssons berättelser om Pelle och hans vänner.
”Ingen har allt men alla har nå’t” och ”Det spelar ingen roll om man har svart eller vit nos, det handlar om hur 
man är” är några exempel på de kloka ord som Pelle har sagt under åren.

Vi tror att barn som växer upp med sunda ideal redan från början kan bli bättre människor som vuxna och vi  
tror att berättelserna om Pelle kan hjälpa till där. Våga vara snäll-stipendiet delas ut till personer, grupper eller  
organisationer som på olika sätt arbetar med att utveckla barns förståelse för allas lika värde. Särskilt ska  
kommunala eller privata förskolor – anställda, klasser eller organisationen – och personer knutna till dem  
uppmärksammas. Stipendiet är på ett prisbasbelopp, för 2020 är det 47 300 kr. Vi hoppas att du eller någon  
du känner ska söka. 


