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ANSVAR

FlUTIDSGÅRD MÖTESPLATS TRÄFFPUNKT

Kommunen är uppdragsgivaremed Kommunen är uppdragsgivare Kommunen är uppdragsgivare K ommunen kan ge stöd till
huvudansvar för verksamhet och med huvudansvar för verksam- med huvudansvar för verksamheten, men harinte
upp följning. Verksamh eten dri vs het och uppfliljning. Verksam- verksamhet och uppföljning, samma kravpå resultat och
vanligtvis av kommunen, men kan heten drivs vanligtvis av Verksamheten drivs av upp följning. Dri vs ofta av
drivas av annan anordnare. kommunen, men kan drivas av kommunen eller annan förening .

annan anordnare. anordnare.

MÅLGRUPP

OPPET

Ungdomar 13 . 20 år, ev. även Ungdomar 13-19 år, ev. även Åldersgrup pen 10-19 år, Ungdo mar 13-19 år och ev.
åldersgrupp 20-25 år, åldersgrupp 10- 12 år hela eller delar uta v ålders- yngre åldergrupper.

grup pen .
..

Har öppet min st fyra kvällar i Har öppet min st tre kvällar i Haröppet minst en dag i Haröppet en dag i veckan, 2
veckan, varav en är fredag eller veckan, varav en är fredag eller veckan, minst 3 lim på tid som till 3 tim på tid so m är
helgkväll. Har öppet större delen av helgkvä ll. Har öppet delar av är anpassad till vald målgrupp. anpassa d till vald målgrupp.
samtliga skollov. Har öppet 48 v per höst-, sport- och påsklov. Har Harstängt underskollov. Har Lovverkssamhetstyrsav
verksamhetsår. öppet 38 v per verksamhetsår. öppet 30 v per verksamhetsår. anordnaren. Har öppet 20 v

per verksamhetsår(sept-nov,
feb-apri l).

VERKSAMHET
Långsiktigt målinriktat arbete som Långsiktigt målinriktat arbete Långsiktigt målinriktat arbe te Vilar på en demokratisk
vilar på en demokrati sk grund. Har som vilar på en demokratisk som vilarpå en demokratisk grund. Verksamheten styrs av
en omfattande verksamhet där grund. Hög de lakti ghet i grund. Målgru ppen har anordnaren och anpassas efter
personal i samverkan med ungdomar målgruppen. Samverkan med inflytande över verksamheten. vald målgrupp.
driveroch utvecklar verksam-heten. Ungdomens hus , fritid sgårdar, Samverkan med Ungdomens
Även samverkan med fritidsgårdar, mötesplatser, skola, polis, hus, fritidsgårdar, skola och
mötesplatser, skola, polis, föreningar, socialtjänst. socialtjänst.
socialtjänst, kyr-ka, föreningar samt
nationellt med andra verksamheter
och forskning för ett långsiktigt
utvecklingsarbete.

PERSONAL
75% av fast personal har adekvat 75% av fast personal har Personal med deltids- eller Personal bes tår av
utbildning för uppd raget. Minst tre adekva t utbildning ror kombinationstjänster med för för eningsledare, föräldrar,
heltid. Jämn könsfördelning, upp dra get. En av person alen uppdraget lämplig kompeten s ungdom ar (lägst 20 år).
Fort löpande komp eten s-utveckling. har minst 80% tjänst. Jämn och erfarenhetav öppen Kontinui tet i ledarskapet ska

könsfördelning. Fortlöpande verksamhet. Kontinuitet i eftersträvas.
kompetensutvec':ding. ledarskapet.

LOKAL

OVlUGT

Inredd och anp assad ror en Inredd och anpassad för öppen Anpa ssad ror målgruppens möte Anp assad för ann an
omfattande öppen fritidsverksamhet, fritidsverksamhet, såsom och fria aktiviteter ver ksamhet. t ex bygdegård,
såsom ungdomars samtal, fria tonåringars samtal och aktivitet kyrka, samlingslokal,
akti vitet oc h sluten gruppverksamhet och används i huvudsak för klubblokal.
t.ex. kill -, tjej- , teater- och musik- detta ändamål.
grupper. Använd s i huvudsak för

detta änd am ål.

..

Vid öppen fritid sverksamhet för en spe cifik målgrupp, såsom funktionshindrade, kan ålder på målgrupp förändras liksom antal
öppethållandeveckor och samarbetsparter och därmed bilda en verksamhet som är en kombination och ny form av ex Mötesplats och

Träffpunk.


