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Fritidsträffar NP ungdom
Bakgrund
I november 2012 började Funkibator på prov med att genomföra aktivitetsträffar för ungdomar med
neuropsykiatriska diagnoser. I början var det en liten grupp men som så ofta så växte den till sig i antal när
möjligheten blev känd hos föräldrar och ungdomar. Idag sker aktivitetsträffar en gång i veckan där det varje
gång kommer 6-10 personer.

Datum, tid och plats
Träffarna arrangeras en gång i veckan och vilken veckodag som är aktuell har varierat lite över tid. När en
ny person är aktuell så kommer verksamhetens ledare informera om alla detaljer. Träffarna sker på sen
eftermiddag och pågår i cirka två timmar. Platsen där gruppen har de flesta träffarna är i Funkibators
aktivitetshus på Infanterigatan 10 i Växjö. Ibland är gruppen på andra platser exempelvis om det ska
grillas, spelas bowling eller något liknande.

Vilka vänder sig träffarna till?
Huvudmålgruppen är ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. Den ungefärliga åldern för de som är
med är 14-18 år. Undantag kan förekomma. Vad det gäller neuropsykiatriska diagnoser så handlar det ofta
om ADHD och autism. Vi pratar inte om diagnoser som något negativt utan något som istället ger personer
särskilda egenskaper som man ska ta vara på och som är bra. Många kända personer och idoler i Sverige
och världen har denna typ av diagnosform.

Vad händer på träffarna?
Gruppen bestämmer själva tillsammans med ledaren vad man ska hitta på för något. Några exempel på
sådant som arrangerats är datorspel, film, brädspel, bowling, grillning, karaoke. Det eftersträvas att göra
sådant som alla tycker är kul.

Mer information och intresseanmälan
En ny deltagare kan inte bara komma till dessa träffar. Det krävs att en kontakt och samtal sker med
gruppens ledare. Det är viktigt att en ny person kommer med på ett bra sätt i gruppen och fungerar i
sammanhanget. Det finns också ett max antal som man kan vara för att det ska fungera. Vid intresse för
dessa fritidsträffar så kontaktas gruppens ledare.
Allmänna frågor om Funkibator och annat kan besvaras av:
Funkibators kansli, 0470-223 42, info@funkibator.se.
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