Passalen
Fritid för alla!
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Vad är Passalen?

Vad är en ideell förening?

Passalen är en ideell förening som verkar för

En ideell förening är en sammanslutning av

allas rätt till en meningsfull och aktiv fritid.

personer som förenas genom ett antal

Passalens fokusgrupp är barn och unga vuxna

gemensamma idéer.

med funktionsvariation.

Passalen är en ideell allmännyttig förening

Vi tror att kravlösa och egenvalda aktiviteter

som verkar för att skapa inkludering för barn

tillsammans med andra föder delaktighet,

och unga vuxna med funktionsvariation.

självförtroende och självkänsla.

Hur blir man medlem?

Vilka aktiviteter passar mig?

För att kunna delta i Passalens aktiviteter

Genom Föräldracoachprogrammet

behöver du bli medlem i föreningen. Detta

kan vårdnadshavare få information om

blir du enkelt genom att fylla i formuläret för

Passalen och våra aktiviteter. Tillsammans

medlemsansökan på Passalens hemsida.

med ansvarig från Passalen kommer

För att bli en aktiv medlem och vara med och

vårdnadshavare att komma fram till vilka

styra föreningen behöver man delta aktivt

aktiviteter som kan komma att passa

(minst 10 gånger per år). Medlemskapet kostar

deltagaren, och sedan få fortsatt information

100 kronor per år. För dig som vill vara med

kring hur en går tillväga för allt från anmälan

och stötta Passalen som passiv medlem (till

till genomförande av aktivitet.

exempel som anhörig) är medlemskapet
gratis. Du kan välja att kryssa i boxen för

Skicka ett mail till fanny.r@passalen.se så

stödmedlemmar när du fyller i ansökan.

återkommer hon för vidare kontakt!

Passalen är en icke-vinstdrivande förening
och pengarna från medlemsavgiften används
till att bedriva föreningens verksamhet. Du
är också försäkrad i våra aktiviteter då du är
registrerad som medlem.
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Hur använder man appen och kalendern?

Kalendern på vår hemsida är där du kan hitta alla

För att hitta aktiviteter är det allra lättaste sättet

roliga och spännande aktiviteter vi har året runt.

att ladda ner Passalens app. Här kan man scrolla
bland alla våra aktiviteter och anmäla sig direkt i
appen. Har man inte tillgång till smartphone kan
man också hitta alla aktiviteter på vår hemsida
www.passalen.se.
1. Ladda ner appen på App Store eller Google Play.
2. Ta del av aktivitetsutbudet.
3. Anmäl dig och delta i aktivitetet.

Passalens Program:
Klubbar by passalen

Jubileumsparken

Leverans av inkludering för barn och unga

En allmötesplats där alla, oavsett funktionalitet, kan

vuxna med funktionsvariation i stadsdelens

ta del av utomhus-glädjen från segling, bad, bastu

fritidsverksamheter. Här finns allt ifrån kultur,

och andra aktiviteter i en trygg och lekfull miljö.

kompisar, idrott och föreningsliv.

Team Göteborg

Weekendklubbar

En volontärpool för ungdomar eller unga vuxna

Här hittar du helgaktiviteter med fokus på social

som vill vara med på evenemang. Här stöttar vi

interaktion utifrån intresse-baserade aktiviteter för

volontärer i behov av extra stöd kanske på grund

barn och unga med funktionsvariation.

utav att man har en funktionsvariation.

Feriearbete för alla
Ett projekt med syfte att skapa möjlighet för unga
med olik funktionalitet att feriearbeta jämlikt.
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Klubbar by Passalen
Klubbar by Passalen är ett aktivitetsprogram som

Alla klubbar sker ute i Göteborgs stads öppna

säkerställer delaktighet för barn och unga vuxna

fritidsverksamheter på fritidsgårdar, kulturhus,

med funktionsvariation inom offentlig sektors

i simhallar och föreningslivet. I klubbarna får

ordinarie fritidsverksamheter. Genom programmet

målgruppen möjlighet att utforska nya intressen

får individen stöd i att hitta och delta i aktiviteter

och lära känna nya kompisar. Vi har alltid

utifrån intresse. Stödinsatserna består bland

ungdomsledare som möter upp utanför lokalen

annat av uppsökande arbete, stödsamtal samt

och stöttar i aktiviteten. Man ansvarar själv för att

medföljande ungdomsledare ut i aktivitet. Det

ta sig till och från aktiviteten, och har man behov

inkluderar även utbildningsinsatser för personal

av ledsagare/assistent ska denna följa med till

inom fritid och kultur.

aktiviteten.

Jubileumsparken
I Jubileumsparken driver Passalen aktiviteter, med

Under året finns flera olika aktiviteter i parken: Seg-

stort fokus på tillgänglighet och inkludering. Aktivi-

ling, bad, bastu, lovaktiviteter och läger.

teterna är kostnadsfria och tillgänglighetsanpassade för att alla ska kunna vara med.

I Jubileumsparken rekryterar vi inför varje säsong
25–30 unga parkvärdar. Vi vill ha en arbetsgrupp

Jubileumsparken ska vara en ”allmötesplats” – en

med olika bakgrunder, funktionaliteter, intressen

plats för många olika människor att mötas – och

och identiteter – och därför är alla välkomna att

vi arbetar därför aktivt för att skapa en trygg miljö

söka jobb hos oss – oavsett vem du är.

där alla kan känna sig välkomna.
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Weekendklubbar
En weekendklubb är en helgaktivitet för barn och

med funktionsvariation. Deltagarnas intresse och

unga med funktionsvariation där behov finns

utveckling är i fokus.

av extra stöd för att skapa kompisrelationer och
utföra aktiviteter. Deltagarna blir indelade i olika
grupper efter intresse och behov där man deltar i
samma grupp under ett år.
Passalens weekendklubbar är ett innovationsprojekt som drivs i samverkan mellan Passalen och
socialtjänsten i Göteborgs Stad. Projektet startades

Aktiviteten sker lördag och söndag med syfte att
ge meningsfulla aktiviteter, kompisar och delaktighet. Varje deltagare går i samma grupp 1 helg/
månad, totalt 10 helger över året.
Deltagarna i weekendklubbarna väljs ut av socialsekreterare på socialtjänsten.

på hösten 2020. Syfte är att testa
inkluderande helgaktiviteter för barn och unga

Team Göteborg
Verksamheten startade år 2009 då det fanns ett

mang. Målet är att gruppen arrangerar ett eget

behov av en organiserad volontärpool för stadens

evenemang eller en del av ett befintligt. En länk till

evenemang. Då målsättningen för Team Göteborg

en film om utbildningen hittar du längst ner.

är att vara en brygga mellan skola och arbetsliv
där varje medlem får möjlighet att fylla på sitt CV
med evenemangsarbete och bygga kontaktnät
erbjuds i nuläget två olika utbildningar:

Jobbsökarhjälp
För dig som vill bli bättre på att söka jobb och få
möjligheten att träffa arbetsgivare. Tillsammans
med föreningen Skarpt Läge erbjuder vi hjälp att

Evenemangsutbildningen

skriva CV, personligt brev, jobbintervju-träning och

För dig som vill veta mer om eller jobba inom

tillfällen att träffa arbetsgivare som söker folk.

evenemangsbranschen. Under 10 tisdagskvällar på
våren går vi igenom hur du arrangerar ett evene-

Feriearbete för alla

Från ansökan till arbetsplats

Feriearbete för alla är ett projekt som drivs av

I projektet arbetar vi med hela processen, från

Passalen med stöd från Europeiska socialfonden

ansökan till arbetsplats, genom att:

och Jordbruksverket. Syftet med projektet är att

• Förbereda målgruppen på vad ett feriejobb

ta fram en metod som möjliggör ökad inkludering

innebär genom feriejobbskola.

av unga med funktionsvariation i de kommunala

• Uppmärksamma målgruppen om deras

feriejobben i Göteborgs Stad. I samverkan

möjligheter till feriejobb.

med Förvaltningen för arbetsmarknad och

• Bistår unga med funktionsvariation med hjälp

vuxenutbildning utvecklar vi metoden ”Ferieteam”

att ansöka om feriejobb.

som möjliggör för unga med funktionsvariation att

• Introducerar arbetsplatser som tar emot

få extra stöd på sitt feriejobb.

feriejobbare i metoden ferieteam.
• Introducerar unga feriejobbare i metoden
”ferieteam”.
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www.passalen.se

