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SPAF har en representant i Wibelfonden. Efter många års arbete med en permutation som 
innebär att man avsett göra förändringar i ändamålet med stiftelsen så att fondmedel också 
kan tilldelas de som arbetar inom barn och ungdom har detta nu trätt i kraft. Välkommen 
med din ansökan om du arbetar med vuxna barn eller ungdomar och söker medel enligt 
nedan; 
    
 
Vilka kan söka? De som är utbildade logopeder samt hörsel- och/eller talpedagoger.  
Vad är syftet med fonden? Stimulera ovan nämnda yrkesgrupper till utvecklingsarbete och 
studier, för att utveckla röst- och talträningsarbete, med vuxna hörselskadade och döva. 
Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk prioriteras. 
Vad får man inte pengar till? Bidrag delas inte ut till lön, arvode, förlorade arbetsförtjänst 
m.m. Behöver man lämna någon redovisning? Ja dels en ekonomisk rapport, dels en 
redovisning av vad studierna/projektet gett för resultat. Dessa skall vara Wibelfonden 
tillhanda senast tre månader efter avslutad 
resa/projektutbildning. 
Denna skickas till: 
Stiftelsen Marigt Wibelfonden 
Stockholms Dövas Förening 
Palmfeltsvägen 13 b 
121 62 Johanneshov 
Senast sista april varje år. 
Ekonomisk kalkyl skall biläggas ansökan 

Margit Wibel arbetade som talterapeut vid Kornhamnstorg, Stockholm i många år. 
Vid sin död 1978 testamenterade hon 500 000 kr till en fond som uppkallades till Margit 
Wibelfonden. 
 I testamentet står det skrivet att ändamålet för stiftelsen skall vara att 
”utdela stipendier till logopeder samt röst- och talpedagoger 
i Sverige för att möjliggöra för dem att lära vuxna 
hörselskadade och döva att tala på ett sätt som är begripligt 
för normalhörande”. ”I utbildningen skall ingå audiologi 
och teckenspråk.” 
Stiftelsen skall bestå av två döva och tre normalhörande, och Stockholms Dövas förenings 
revisorer har till uppgift att granska räkenskaperna. 
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