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Träffis
Aktivitetshelg Träffis
Bakgrund
Från januari 2015 så tog Funkibator över en mångårig verksamhet från Växjö kommun. Den kallades
Träffis och var för personer med rörelsenedsättning och för att vara med så krävde det ett LSS-beslut. Nu
när vi tagit över så gör vi om det här lite och öppnar upp för fler personer och flexiblare sätt att vara med. Vi
kallar nu det här för aktivitetshelg Träffis där vi vänder oss till personer med rörelsenedsättning och som
ofta har personlig assistans. Syftet är att göra kul saker, komma hemifrån och träffa andra personer.

Datum, tid och plats
Aktivitetshelgen Träffis börjar på fredagar kl 17:00 och slutar på söndagen 16:00. Träffis genomförs
vanligtvis en gång per månad. Platsen är lokaler i centrala Växjö. Adressen är Norra Esplanaden 15 och de
lokalerna innehåller gemensamma rum för film, mat och andra aktiviteter samt individuella fyra
övernattningsrum. Alla rum och toaletter är anpassade med vad som behövs.

Personlig assistans
Man kan ha med sig sin egna personliga assistent till Träffis eller så kan man anlita Funkibator att
tillhandahålla personliga assistenter. Den personal vi har idag har Träffisverksamheten som extrajobb
samtidigt som de utbildar sig inom vård och omsorg. De är alla i 20-30-årsåldern och flera har arbetat med
Träffis i många år. Om vår personal anlitas så debiterar vi assistanstagarens assistansbolag för kostnaden.
Om man har egen personlig assistent debiteras inget från Funkibators sida.

Vad man gör
Vad som ska händ under helgen bestämmer det gänget som är där tillsammans. Det som hänt tidigare är
bio, datorspel, brädspel, frågesporter, trolleriföreställning, besöka uteställe eller restaurang, bowling, besök
på Hockey. Aktiviteterna som görs är anpassade så att alla kan vara med. Det kan också förekomma att
gäster bjuds in på fredagkväll/lördagkväll.

Om du är ny
Om du tidigare inte varit med så kan du komma på studiebesök och bara prova på under ett kortare
tillfälle. Du kan komma och vara med på någon aktivitet eller bara komma och äta med gänget som är där.

Vad det kostar
Det kan förekomma en självkostnadsavgift. Det innebär att alla som är där får dela på matkostnaden som
köps in gemensamt.

Mer information och intresseanmälan
Funkibator, Stefan Johansson, 0708-16 53 98, stefan.johansson@funkibator.se (Stefan är inte med under
helgerna utan är bara den som ser till att nya personer kommer med på helgerna på ett bra sätt).
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