Verksamhetsplan Funkibator Öst ideell förening
Funkibator har sedan årsmötet 2017 en rullande 2-årig verksamhetsplan. Planen för
2019 bygger således på den föregående planen och kompletteras med en del nya
skrivningar samt inkluderar 2020.

Verksamheter som är befintliga som det ska fortsättas med
•
•
•
•
•
•
•
•

Satsa vidare på att ge möjligheter och erbjudanden till Växjö kommuns föreningar.
Anordna sommarferieverksamhet för gymnasieungdomar från Kronobergs län.
Genomföra distanskursen ”Funktionsnedsättning i det nutida samhället”.
Vidareutveckla och ekonomisera utlåning av fritidshjälpmedel.
Stärka och vidareutveckla Funkibatorbutiken.
Genomföra arvsfondsprojekten Prickens kompisar och Cyberhjärta enligt respektive projektplan.
Stödja genomförande och utveckling av pågående arbetsmarknadsverksamhet.
Bedriva ett aktivt deltagande i Växjö kommuns båda samverkansråd.

Verksamheter som det ska satsas på och som är nya
• FRITIDSAKTIVITETER - Utgå från befintliga fritidsaktiviteter och utveckla hela området mera mot
visionen ”Ett dygnet runt-öppet hus”.
• FASTIGHET - Arbeta för att färdigställa husets fysiska tillgänglighet genom pågående om- och
nybyggnation. Att därefter analysera, utvärdera och diskutera om och hur en vidare satsning på
fastighet ska ske.
• KANSLI OCH ADMINISTRATION - Utveckla Funkibators kanslifunktion och att kompetens ska
tillsättas i organisationen. Det här i syfte att understödja i allt administrativt arbete som krävs då en
förening av Funkibators storleksklass finns.
• FUNKIBATOR FÖRLAG - Utvecklas Funkibator förlag specifikt och lägg en ekonomisk och
arbetsmässig grund för att ytterligare böcker ska produceras efter projekttiden av Prickens
kompisar.
• INTERNATIONELLT – Vara öppen för kommande internationella satsning både som verksamhet
och med internationella volontärer. Understödja internationella initiativ.
• ARBETSGRUPPER – Arbeta för att skapa och erbjuda specifika arbetsgrupper för medlemmar att
komma med i och engagera sig inom exempelvis fritid, fastighet, utbildning.
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Finansiering
• Fortsatt samverkan med studieförbund och utveckla aktiviteter som är folkbildning.
• Ansökan till socialstyrelsen om stöd för verksamhet sysselsättning.
• Ansökan från Region Kronoberg om någon sorts föreningsbidrag.
• Ansöka mindre belopp från fonder/stiftelser för olika enklare och specifika idéer.
• Ingå i olika externa projektsamarbeten och liknande där synnergieffekter uppstår.
• Fortsatt redovisning gentemot Växjö kommun avseende föreningsbidrag och nu från 2020 nytt
anläggningsstöd.
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