2014

Verksamhetsplan
Funkibator ideell förening
Avser perioden mars 2013 - mars 2014.

Allmänt
Funkibator ideell förening kommer att fortsätta verka brett, spretigt och gränsöverskridande. Vi vill vara en
förening inom funktionsnedsättning som kan erbjuda många olika sorters verksamheter där alla kan hitta
något just för dem.
Under 2014 kommer vi att lägga extra fokus på arbetsmarknadsområdet för personer med
funktionsnedsättning.

Nya verksamhetsområden
Funkibator ideell förening kommer under året ansöka om projektfinansiering inom områdena arbete,
företagande och fritid. Det innebär följande:
•

Att ansöka om projektmedel avseende att bygga upp en arbetsförmedling för personer med
funktionsnedsättning.

•

Att ansöka om projektmedel avseende affärsverksamhet och innovationer för personer med
funktionsnedsättning.

•

Att ansökan om projektmedel avseende fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

I skrivandes stund handlar det konkret om att ta fasta på projektidéer som redan finns och delvis är i
process exempelvis: 1) Funkisförmedlingen, 2) Business as UNusual, 3) Unga ledare funktionsnedsättning,
4) Hundverksamhet.

Arbetsmarknad
Funkibator ideell förening kommer under året som kommer fokusera på uppbyggnad av
arbetsmarknadsverksamhet.
De delar som kommer ingå är:
•

Ta emot praktikanter, arbetsträning, personer för sysselsättning.

•

Stödja personer att hitta arbete genom att vägleda, hjälpa söka arbete, hitta praktikplatser.

•

Erbjuda ungdomar sommarjobb inom ramen för kommuners feriearbete.

Vi kommer under året att arbeta med den ESF-finansierade förstudien som vi kallar för Funkisförmedlingen.
Här kommer vi ta fram material för att senare kunna göra ett genomförande projekt där vi bygger upp en
arbetsmarknadsenhet för personer med funktionsnedsättning som söker arbete eller sysselsättning.
Vi kommer även att arbeta med det Arvsfondsfinansierade projektet Funkisförmedlingen. Här kommer vi
arbeta med att bygga upp ett eget område inom Funkibator ideell förening som arbetar med
arbetsmarknadsfrågor och dra nytta av det som vi kommer fram till via förstudien. Projektet kommer att
påbörjas efter sista juni 2014.

Internationellt
Funkibator arbetar med genomförande av ett internationellt utbyte, med den belgiska organisationen
Hannibal, under sommaren 2014. I juli kommer elva ungdomar att åka till Belgien för en veckas
ungdomsutbyte.
Föreningen vill undersöka möjligheterna till att ta emot 1-2 volontärer från och med hösten/vintern 2014.
Diederik Van de Velde fortsätter sitt år som volontär och kommer att arbeta med det belgiska utbytet samt
ett digitalt forum. Forumet kommer att diskutera olika frågor som exempelvis möjligheten till arbete,
assistans och tillgänglighet.
Funkibators samarbete med Projektor ideell förening, Globala Kronoberg och Galaxhopen fortsätter. Vi
kommer bland annat bjuda in våra medlemmar till internationella kulturkvällar.
Transnationella utbyten kommer att genomföras under 2014 där vi kommer att kika på hur
arbetsmarknaden ser ut för personer med funktionsnedsättning genom projektet Funkisförmedlingen.

Fritidsaktiviteter
Vi kommer att ha fortsatt utveckling av fritidssysselsättning för ungdomar med neuropsykiatriska
diagnoser. Det här görs bland annat i samarbete med Landstinget Kronoberg, barn- och
ungdomshabiliteringen. Vi kommer att starta upp fritidsaktiviteter på prov i Ljungby.
Vi kommer under året införskaffa en Zoomcamp för att ge personer med rörelsenedsättning möjlighet att
komma ut i naturen.

Affärsverksamhet
Funkibator ideell förening kommer att arbeta för att starta upp affärsverksamhet inriktat på och för
personer med funktionsnedsättning. Inom det här området kommer vi exempelvis sälja utbildningar,
föreläsningar, distanskurser med mera.
Vi vill bygga upp en verksamhet inriktat på hundar.
Föreningen kommer att ha fortsatt nära samarbete med Funkibatorbutiken.

Fastighet
Vi kommer att undersöka möjligheterna kring nyproduktion av tillgänglig fastighet för Funkibators framtida
verksamhet.

Information och marknadsföring
Vi kommer att delta på mässan Funka för livet, i Växjö.
Vi kommer att ställa ut om Funkibator på Växjö stadsbibliotek under två veckor i juni.
Vi kommer att ge ut fyra nummer av Funkisvärlden med ett innehåll som präglas av de aktuella pågående
projekten.
Vi kommer att ge ut informationsblad kring arbetsmarknad och funktionsnedsättning.
Vi kommer löpande att ge ut föreningens nyhetsbrev om vad som händer och vad som är på gång.
Vi kommer att fortsätta skicka ut information till Kronobergs läns politiker.
Vi kommer att arbeta för att komma med i tidningar, radio och TV då nyheter uppstår.

Allmänt
Vi vill utöka antalet medlemmar från dagens 140 till 200.
Vi vill utöka antalet “likes” på Funkibators Facebooksida från dagens 500 till 750.
Vi vill utöka antalet utskick av Funkibators nyhetsbrev från dagens antal 1 200 till 1 500.
Vi vill ha fortsatt anställd personal för Funkibators kansli.
Fortsatt arbete med att ta hjälp av medlemmar som anmält olika sätt i medlemsenkäten från 2013.

Samarbeten
Vi kommer aktivt arbeta med att utveckla samarbeten med externa organisationer avseende nya
verksamhetsområden.
De möjligheter som finns är bland annat samverkan med Tiger hundcenter avseende arbetsmarknad,
funktionsnedsättning och hund samt Furuboda avseende arbetsmarknad, fritid och funktionsnedsättning.
Funkibator ideell förening kommer att fortsatt inriktning mot att samverka med de organisationer som
efterfrågar stöd, hjälp och samverkan.
Funkibator ideell förening kommer att ha fortsatt samarbete med Grrl Tech som driver arvsfondsprojektet
På tal om 6. Vi har representant i deras samordningsgrupp och tillsammans med Unga Synskadade i

Småland-Blekinge, RFSU Växjö och RFSL Kronoberg.
Funkibator ideell förening kommer att ha fortsatt samarbete med Projektor ideell förening där både Globala
Kronoberg och projektet Galaxhopen finns.
Fortsatt samverkan med Handikapprörelsens Idé och KunskapsCentrum kring att ta initiativ till och
arrangera verksamhet tillsammans.
Fortsatt medverkan i styrgrupp för Share musics arvsfondsprojekt.

Regional strategi
Funkibator ideell förening kommer fortsätta att ha och ta en roll av en regional aktör som arbetar över
Kronobergs län. Vi strävar efter att ingå i nya samarbeten i kommuner där vi ännu inte har någon
etablering.

Ekonomisk strategi
Fortsatt arbete för att ta nya initiativ inom områden som kan ge nya intäkter och därigenom också nya
verksamhetsområden.
Fortsatt utveckling och försäljning av stödrelaterade föreningsprodukter så som kläder, pins, figurer.
Fortsatt arbete med att utveckla sponsorsamarbeten med lokala och regionala företag.

