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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: 47
Medlemsavgift 2017: 100 kronor/deltagare
(betalas som en del av kursavgiften eller
återbetalas av föreningen)

Passalen Kungälv
Första Långgatan 20
41328 Göteborg
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.

Passalens uppdrag i Kungälv
Bedriver musikverksamhet för barn 		
och unga med funktionsvariation.
Arbetar med arbete för unga med
funktionsvariation inom projektet
”Good Job”
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Få stärkt tilltro till sin egen förmåga
Bli självständig individ
Förstå och hantera sociala normer
Skapa sociala relationer utifrån intresse

Viktiga händelser och förändringar
Styrelsemöten: januari, april, juni, oktober, december
Styrelsen
Ia Kjellsdotter
Anna Sjöstrand
Ewelina Charlie Larsson
Revisor
Ulf Borén
Auktoriserad revisor, RSM

Verksamheten bestod av
Kultur
Musikverksamhet
Konserter
Projekt
Good Job
Evenemang
Match Cup Sweden
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på fritidsgårdarna till att skapa möten
för ungdomar med och utan funktionsvariationer. Idén är att unga ”utan
funktionsvariation” blir mentorer/timledare
för aktiviteten. Vi riktar in oss både mot
enstaka individer eller grupper.

Musik på gården är Passalens nya arvsfondsprojekt i samarbete med Kungsbacka
Kommun samt KEKS. Projektet handlar
om att nyttja den musikutrustning (allt
från enstaka instrument till DJ-utrustning
eller inspelningsstudios) som ofta finns

Fem viktiga punkter detta året
1. KEKS gick med som medsökande i projektansökan.
2. Vi fick klartecken från Arvsfonden att projektet gått igenom.
3. Kungsbacka Kommun bistod oss med en kontorsplats på
aktivitetshuset Elektronen, där Passalen Kungsbacka är numer
belägen.
4. En ny projektledare rekryterades och medverkade under
Arvsfondens Introduktionsdag i Stockholm, där hon fick ta
del av all information.
5. Projektledaren har tagit del av The Passalen Way och kommer
att arbeta på att sätta igång implementeringen av Integrerad
Arena i samband med uppstarten av Musik på gården.
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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 Kungälvs styrelse 2017

Ia Kjellsdotter

Anna Sjöstrand
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Ewelina Charlie Larsson

