Verksamhetsplan Funkibator Öst ideell förening
Funkibator har sedan årsmötet 2017 en rullande 2-årig verksamhetsplan. Planen för
2018 bygger således på den föregående planen och kompletteras med en del nya
skrivningar samt inkluderar 2019.
Organisation, samarbete och strategier
Utveckla och stärka föreningen Funkibator öst genom att:
- vara en aktiv medlem och aktör i nätverket SIP
- samarbeta och skapa synergieffekter med föreningarna inom SIP.
Utveckla och bredda Funkibators arbetsmarknadsverksamhet genom att:
- organisera verksamheter så att föreningen kan erbjuda olika former av sysselsättning
- underhålla och marknadsföra Funkisförmedlingens koncept.
Utveckla Funkibator riksförbund och det nationella arbetet genom att:
- verka för att lokala och regionala föreningar ansluter sig till riksförbundet
- etablera flera Funkibatorföreningar i landet
- använda våra större projekt Cyberhjätrta, Prickens kompisar och kommande projekt i det
nationella arbetet.
Utveckla och bredda verksamheten genom att:
- etablera samarbete med Sveriges riksgymnasier, samt relevanta folkhögskolor
- fortsätta samarbetet med Studieförbund
- aktivt söka samarbete med föreningar i landet.

Prioriterade verksamhetsområden
• Fullfölja satsningarna gentemot Växjö kommuns föreningsliv i syfte att stimulera föreningarna till att
arbeta med personer med funktionsnedsättning samt att ge stöd avseende sociala medier,
finansiering och målgrupper.
Anordna sommarferieverksamhet för gymnasieungdomar från Kronobergs län.
Genomföra distanskursen ”Funktionsnedsättning i det nutida samhället”.
Vidareutveckla och ekonomisera utlåning av fritidshjälpmedel.
Utveckla Funkibators sociala företagsverksamheter avseende befintliga och nya affärsidéer.
Konsolidera projekten Cyberhjärta och Prickens kompisar genom mer integrering med Funkibators
och SIP:s verksamheter.
• Utöka och säkerställa volymen på arbetsmarknadsverksamheten.
•
•
•
•
•
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Utvecklingsområden
• Utveckla Nätverket SIP:s kompetenser och paketera i externa tjänster.
• Utveckla idé och verksamhet i en KIMA-byrå (Kommunikation, Information, Marknadsföring,
Affärsutveckling).
• Utveckla och stärka vårt sociala företagande.
• Utveckla det gröna området – trädgård, odling och blommor.
• Utveckla innehåll, upplägg och rutiner kring fritidsaktiviteter.
• Arbeta vidare för medlemskap i EPR, European Plattform Rehabilitering.

Media och opinionspåverkan
•
•
•
•

Bedriva ett aktivt deltagande i Växjö kommuns båda samverkansråd.
Bedriva normbrytande verksamhet i samhället.
Kontinuerligt informera om vår verksamhet till media, politiker och medlemmar.
Bedriva opinionspåverkan för arbetsintegrerade socialt företagande (ASF) och Idéburet och
offentligt partnerskap (IOP)

• Outtröttligt påverka Socialstyrelsen, Region Kronoberg för att ändra sina regelverk så att vi och
andra liknande organisationer kan få bidrag.

Fastighet och tillgänglighet
• Arbeta för att göra Mästeriet mer tillgängligt med prioritet på hiss, toaletter och ramper.
• Bedriva ett aktivt och konkret tillgänglighetsarbete både internt och externt där vi själva provar på
simulering av olika livssituationer samt erbjuder detsamma externt.

Arbetsinriktning
• Funkibator ska vara en ledande och drivande aktör inom Nätverket SIP och skapa pilotexempel och
försöksverksamhet som kan spridas vidare inom organisationen.
• Funkibator ska vara en normbrytande förening som verkar för att få bort hindrande strukturer och
göra lite ”tvärtom”.
• Vi ska arbeta inkluderande.
• Fortsätta att skapa ett positivt klimat med fokus på individens möjligheter och individuella lösningar.
Att snarare säga ja än nej till förslag och idéer.
• Vi ska vara ”dörröppnare” och skapa förutsättningar för enskilda individer att komma med i sociala
sammanhang.
• Vi ska verka för det ett informellt och engagemangsstyrt arbetssätt.
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Ekonomi och administration
• Fortsätta att göra mindre fondansökningar till nya verksamhetssatsningar och investeringar.
• Ansöka om stöd från socialstyrelse avseende 1) Sysselsättning samt 2) Stöd till riksorganisationer.
• Fortsätta att rapportera verksamhet till Växjö kommun och studieförbund som underlag för bidrag.
• Utveckla Funkibatorbutiken till SIP:s ”sälj- och betalcentrum” för produkter och tjänster.
• Utveckla Funkibators interna kanslifunktion.
Vara en framträdande aktör för att värva SIP-änglar.
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