Verksamhetsplan
Falkenbergs Fontänhus 2012

Vision
Falkenbergs Fontänhus erbjuder medlemmen en möjlighet att ingå i en gemenskap
som den arbetsinriktade dagen innebär.
Fontänhusideologi innebär att individen har huvudrollen i sitt eget liv.
Varje individ ska känna sig välkommen, sed, behövd och saknad.

Verksamhetsmål
Målgruppen människor med psykisk ohälsa ska få en meningsfull sysselsättning i en verksamhet
som ser till medlemmens individuella behov.
Detta ska vi göra genom att:
Tillhandahålla en individanpassad verksamhet.
Ge medlemmar och handledare en trygg arbetsmiljö.
Erbjuda alla individer att upprätta en målplanering.
Fånga upp ungdomar och unga vuxna.
Öka samhällets förståelse och kunskap om Fontänhusets verksamhet och dess betydelse för
målgruppen.
Skapa en hållbar grund inför framtiden och en långsiktig varaktighet för Falkenbergs Fontänhus.
Etablera och vidmakthålla goda kontakter med företag, myndigheter och andra verksamheter som
gynnar medlemmens möjligheter att åter ta makten över sitt eget liv.
Erbjuda kommuninvånarna som är i behov av vårt stöd förutsättningar att nå egen försörjning och
skapa struktur på sin vardag.
Vi ska uppnå målen genom att:
Möta medlemmen utifrån dennes bakgrund, förmåga, kunskap och erbjuda relevanta aktiviteter och
insatser.
Förhindra utanförskap och bryta social isolering för medlemmen.
Uppdatera oss med ny information som kan vara behjälplig för medlemmen.
Förebygga psykisk ohälsa och arbeta för att förhindra sjukhusvård.
Medverka till en trygg kontakt mellan medlemmar och myndigheter på kommunal och statlig nivå.
Arbeta för att utveckla, förbättra samt att vidmakthålla kontakter med företag och näringslivet.
Skapa en grundtrygghet i basverksamheten med en långsiktig och kostnadseffektiv verksamhet.
Aktivt coacha och lotsa medlemmar ut i arbete eller studier.
Erbjuda specifika aktiviteter för att stödja ungdomen i den situation han/ hon befinner sig i.
Arbeta med attitydförändringar både hos målgruppen själv och andra i samhället.
Arbeta för att förbättra vår marknadsföring för att nå ut till fler individer.

Basverksamheten
Falkenbergs Fontänhus erbjuder individer med psykisk ohälsa en social och arbetsrehabilitering.
Verksamhetens fyra ledord är att varje individ ska känna sig välkommen, sedd, behövd och saknad.
Allt deltagande bygger på frivillighet och medbestämmande.
Vi ingår i ett internationellt nätverk.
Vårt arbete bygger på den arbetsinriktade dagen där det ingår relevanta arbetsuppgifter, rutiner och
struktur för att driva och utveckla Fontänhusets verksamhet. Verksamhen arbetar utefter 36
evidensbaserade riktlinjer och programförklaringen för Sveriges Fontänhus.
Vi ska i år rekrytera en ny medarbetare till verksamheten.
Reach out är en viktig del i arbetet. Det innebär att medlemmar som uteblir från Fontänhuset
kontaktas och efterfrågas. Behöver medlemmen stöd eller hjälp? Vad händer? Kan verksamheten
göra något för att underlätta för medlemmen att åter bli aktiv och gå vidare i sitt liv.
Utvägen/ESF (Europeiska social fonden)
Under året kommer det att vara viktigt att få företagen i projektet mer aktiva. Marie Lydell från FoU
kommer att intervjua företagen för att utvärdera deras syn på projektet. Fyra möten är inplanerade
med styrgruppen var av två ska koncentreras till företagsfrågor. Det kommer att anordnas minst fyra
studiebesök under året på olika företag.
Det kommer att anordnas en Näringslivsfrukost i mars på Fontänhuset som kommunens
näringslivsutvecklare är med och anordnar.
Deltagare i projektet kommer att medverka på näringslivsfrukostar och andra seminarier som berör
projektet.
Café Hjärtat
Från och med februari kommer caféet att ha öppet tisdag, onsdag och torsdag.
Deltagarna i Caféet är aktiva på olika arrangemang och kommer bland annat att vara öppet under
jobbmässan den 14 februari i Falkhallen. Deltagarna på Caféet medverkar i en kurs i socialt
företagande under ledning av Coompanion. Målet är att Caféet under året ska bli fristående från
Fontänhuset och bilda ett socialt koperativ.
Fontänkidz (vårt ungdomsprojekt)
Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och avslutas i mars 2012. Vi arbetar för att projektet
ska fortgå under andra finansieringsformer. Vår förhoppning är att Finsam går in som finansiär, men
vi arbetar även för vidare finansiering under andra former.
I år vill vi satsa mer på uppsökande verksamhet bland ungdomar. Det kommer vi att göra genom att
vara ute mer i olika verksamheter, främst gymnasieskolan. Vi ska arbeta med att bygga upp ett
forum på internet riktat till ungdomar. En anledning till detta är att vi anser att man därigenom kan
nå en större grupp ungdomar som är svår att komma i kontakt med på andra sätt. Det är ännu inte
fastsällt under vilka former detta ska ske. Vi har märkt att ungdomarna vill ha större projekt att
arbeta med som har ett tydligt inriktat mål och ett avslut.

Vi kommer att delta i projektet Kalla fötter tillsammans med unga vuxna från Sveriges alla
Fontänhus. Sköndals Fontänhus ansvarar för detta projekt. De som deltar i projektet kommer att
vandra i Norge 11-16 juni 2012. Två medlemmar mellan 16-35 år kommer att medverka samt en
handledare.
Kultur/ sociala aktiviteter
Skapandeverkstaden ska ha öppet varje fredagseftermiddag i Barnakademins lokaler. Verksamheten
leds av en professionell konstnär.
Musikgruppen behöver en nytändning under året. Gruppen kommer vara kvar i Smedjans lokaler på
onsdagseftermiddagar.
Fontänhusen i Sydsverige och Köpenhamn kommer att ha ett kulturläger i maj, där vi kommer att
delta.
Besök på teatrar, konserter och andra evenemang kommer att anordnas.
Huset kommer att ha studiecirklar med bland annat självkänsla som tema. Förhoppningsvis blir det
också någon kurs med drama.
Det kommer att anordnas fyra trivseldagar under året.
Tidningen
Under 2012 har vi planerat att ge ut sex nummer av vår tidning Fontänhuskällan. Datumen för när
varje nummer ska vara färdigt är fastställda.
Marknadsföring/ sponsring
Det kommer att satsas på att ta fram bättre informationsmaterial om Falkenbergs Fontänhus under
året, detta med hjälp utav Agneta Boman och Per-Arne Thonäng.
Vi är mycket nöjda och tacksamma för våra sponsorers insatser och i år kommer vi arbeta för att
öka antalet sponsorer samt att vidmakthålla goda kontakter med de sponsorer vi har. Detta kommer
göras genom besök på nya och gamla företag i Falkenbergs kommun. Det kommer även anordnas
en sponsorkväll under året som ett tack till de som bidragit.
Samverkan
Under året har vi planerat att använda oss av tisdagseftermiddagar för att bjuda in verksamheter,
myndigheter, föreningar etc. som bidrar till ökad kunskap i huset samt för att sprida budskapet om
Fontänhusets verksamhet.
Vi kommer under året att samverka med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Finsam, Falkenbergs gymnasieskola, Kompetenscentrum, Socialförvaltningen, Region Halland,
Rotary, Falkenbergs näringsliv, sponsorföretag och Halmstad högskola.
Vi kommer under året fortsätta vara aktiva i brukarråden; psykiatrin Halland, beroenderådet i
Falkenberg samt beroenderådet i länet. Det är viktigt för vårt nätverksarbete och länken mellan
olika föreningar samt verksamheter i länet.

Kompetensutveckling
Fontänhusskolan är ett projekt som leds utav Lotta Bergström (fd klubbhus chef på Göteborgs
Fontänhus) och finansieras av Allmänna arvsfonden. Fontänhusskolan är ett samarbete mellan
socionomprogrammen i Malmö, Göteborg och Stockholm och Sveriges Fontänhus. Vi hoppas på att
några personer från vårt hus kommer att delta även i år.
Vi kommer under året arbeta för att certifiera vårt hus enligt ICCD, detta kommer öka vår kunskap
om Fontänhus verksamheten.
Konferens
I november (21-23) anordnas Sverigekonferens i Malmö där vi kommer att delta. Det är även en
världskonferens på Island under våren. Där vi på grund av kostnadsskäl inte kommer att delta.
Utmaningar 2012
Att arbeta för att rekrytera en ny medarbetare till verksamheten.
Fortsätta vårt arbete enligt LOVen (Lagen om valfrihet).
Arbeta för att bli ett certifierat klubbhus enligt ICCD.
Att varje individ som deltar i verksamheten ska upprättat en målplanering, som ett stöd till ett mer
fokuserat och målmedvetet arbete för varje medlem.
Fortsatt arbete med utveckling i köket då vi nu lyder under miljö och hälsovårdsnämndens
bestämmelser.
Att Café Hjärtat vid årets slut ska ha blivit ett socialt koperativ som är fristående från Fontänhuset.

