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Passalen är en ideell, allmännyttig förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och
aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och unga vuxna med funktionsvariation.
Passalen tror att alla människor mår bra av ett aktivt liv och ett meningsfullt sammanhang.
Vi tror att kravlösa och egenvalda aktiviteter tillsammans med andra föder delaktighet,
självförtroende och självkänsla.
Passalens verksamhet är föräldrafri och utvecklas utifrån våra medlemmars tankar och
behov. I nära samarbete med kommunal, privat och ideell verksamhet utvecklar vi aktiviteter
som leder till målbilden, ett aktivt och meningsfullt liv.

Organisationsnummer:
802431-5312

Antal medlemmar 2017: 43
Medlemsavgift 2017: 100 kronor/deltagare
(betalas som en del av kursavgiften eller
återbetalas av föreningen)

Passalen Karlstad
Sommargatan 101 A
656 37 Karlstad
info@passalen.se
www.passalen.se
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Passalens uppdrag

Passalens mål

Passalen verkar för att skapa möjlighet
för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Vi arbetar utifrån tre plattformar.
Fritiden, arbetsmöjligheter samt påverkansarbete. I allt vårt arbete strävar vi efter att
vår målgrupp skall uppleva inkludering och
leva ett egenvalt liv.

Passalen har satt upp fyra mål som vi önskar
se utveckling inom för respektive individ.

Passalens arbetssätt

Varje år genomför deltagare i Passalens
verksamhet en resultatmätning där man
skattar sin utveckling inom respektive
målområde. Syftet med denna mätning är
att se individens utveckling mot att bli en
mera självständig och delaktig individ.

•
•
•
•

På Passalen arbetar vi efter vår egenutvecklade metod, Integrerad Arena.
Metoden möjliggör för verksamheter att
inkludera deltagare med olika behov.
Passalen verkar alltid i det öppna samhället
tillsammans med ordinarie verksamheter
och säkerställer målgruppens delaktighet.

Få stärkt tilltro till sin egen förmåga
Bli självständig individ
Förstå och hantera sociala normer
Skapa sociala relationer utifrån intresse

Passalens uppdrag i Karlstad
Bedriva musikverksamhet för barn och unga vuxna med funktionsvariation.
Bedriva Klubbar by Passalen.
Bedriva projektet Ungt inflytande i samarbete med Karlstad kommun.
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Viktiga händelser och förändringar
Styrelsemöten: januari, april, juni, oktober, december
Styrelsen
Ia Kjellsdotter
Josefine Eriksson
Karin Brorson
Revisor
Ulf Borén
Auktoriserad revisor, RSM

Verksamheten bestod av
Kultur
Musik
Öppen fritid
Klubbar by Passalen
Projekt
Ungt Inflytande
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kvinnor.
Enligt Passalens medlemsregister var
det 38 stycken medlemmar i Passalen
Karlstad i årsskiftet 2017/18.

•

I Karlstad anordnas Passalens klubbar
var varannan vecka på torsdagar och
lördagar.

•

•

Alla aktiviteter är anpassade så att alla
kan vara med och ha det roligt, träffa
nya och kanske gamla vänner samt
kanske hitta en ny favoritaktivitet.

•

Haft samarbete med bland annat UNO,
Fritidsknuten, Karlstads dansstudio,
Karlstads innebandylag, Passal och
Friskis & Svettis.

•

Under 2017 anordnades det 21 stycken
klubbar där det var en stor blandning på
de olika aktiviteterna.

•

•

De aktiviteter som genomfördes var:
bio, bowling, bakning, pyssel, pizzabak,
dans, hockeykvällar, träning, målning,
besök på 4H gården, gick på bandy,
spelade innebandy, lärde oss afrikanska
trummor.

Under 2017 hade Passalen en
musikgrupp på både vår- och
höstterminen. Sammanlagt blev det 30
stycken tillfällen under året.

•

Varje termin avslutades också med
en konsert. Den 9 maj hölls konserten
caféet på Värmlands museum och den
12 december var konserten på Passals
kontor i Karlstad.

•

Det deltog 15 stycken deltagare där
majoriteten med 60 procent var
personer som identifierar sig som

•

Under året har det varit sex stycken
deltagare där majoriteten med cirka 60
procent var personer som identifierar sig
som män.

Fem viktiga punkter detta året
1. Klubbarna gick från att vara var tredje vecka till varannan vecka
2. Vi var med på Prova på dagen i maj och Det Stora Barnkalaset i oktober
3. Ökat med 9 % på Facebook och 8 % på Instagram
4. Vi bytte namn från Ungdomskören till Karlstads musikgrupp
5. Lukas anställdes som klubbproducent i september
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för personer i behov av stöd
•

Ungt Inflytande för personer i
behov av stöd är Passalen Karlstads
Arvsfondsprojekt som startade i
augusti 2017. Det är ett samarbete med
Karlstads kommun.

•

Idag är Ungt Inflytande den nya
arbetsmetoden som fritidsledare
använder sig av i arbetet med unga.
Syftet med det här projektet är att skapa
en kompletterande metod för barn och
unga i behov av stöd.

•

Har besökt och pratat med nästan
samtliga fritidsgårdar/fritidsledare
i Karlstads kommun med ett fåtal
undantag.

•

Inga aktiviteter med målgruppen har
skett under projektet.

•

En plan för aktiviteter såsom
Inflytelsecafé och Fritidshjältarna har

gjorts och kommer dra igång under
början av 2018.
•

Inflytelsecafé är platsen där vi
tillsammans möts och pratar inom
olika teman. Hur ser vi på fritiden idag?
Vad behövs för att just du ska känna
dig trygg? Vi hjälps åt tillsammans att
testa på att själva använda vårt unga
inflytande och skapa aktiviteter för oss
och för andra inom Karlstads kommun.
Vi fikar och pysslar också. Inflytelsecafé
är varannan tisdag mellan 18:30 – 20:00

•

Bli en del av Fritidshjältarna! En
fritidshjälte är en person som vill hjälpa
oss på Passalen Karlstad att förändra
fritidsutbudet. Varannan torsdag mellan
18:00 – 20:00 åker vi tillsammans som en
grupp och besöker olika fritidsgårdar för
att se hur dem har det.

Fem viktiga punkter detta året
1. Projektet Ungt Inflytande startade i
samband med Passalen Karlstad
2. Ett samarbete med Karlstads
kommun kom igång
3. En kartläggning av fritidsgårdarna i
Karlstads kommun har gjorts
4. Ett samarbete med Ungdomsfullmäktige har startat
5. Varit med på evenemang som Det
Stora Barnkalaset
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•

Styrelsen bestod under 2017 av 3 ledamöter

•

Heltidsanställda i verksamheten var 0 personer
(anställningar fanns hos Passalen Göteborg)

•

Timledare i verksamheten var 0 stycken
(anställningar fanns hos Passalen Göteborg)

Verksamhetsberättelsen är skriven av samtliga ledare och Ia Kjellsdotter under q1 2018.

Passalen Karlstads styrelse 2017

Ia Kjellsdotter

Karin Brorson
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Josefine Eriksson

