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VERKSAMHETSPLAN 2017                                                                                Förebyggarna r.f. 
 
Allmänt 
Förebyggarna är en förening som arbetar med och för ungdomar i Närpes. Vårt 
huvudsakliga uppdrag är att tillhandahålla en trygg och drogförebyggande 
samlingsplats. Vi vill erbjuda ungdomarna meningsfull sysselsättning som stärker deras 
självkänsla, ansvarstagande och personliga utveckling. Vi är en dynamisk förening där 
de unga får delta aktivt och engagera sig och påverka det som berör dem.  
Förebyggarnas främsta målgrupp är ungdomar från hela Närpes och vår huvudsakliga 
verksamhet bedrivs i ungdoms- och kulturcaféet Café Albert i Närpes centrum.  
Den planerade verksamheten för år 2017 kommer att omfatta relationsbyggande och 
förebyggande ungdomsarbete på ungdomarnas fritid, samt samarbete med skolor och 
andra aktörer. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta för att stärka goda värderingar och 
attityder bland de unga.  
Vi har mycket positivt att ta fasta på när det gäller betydelsen av ungdomscaféet som en 
drogfri zon, men de krafter som vi arbetar mot slår tillbaka med kraft. De drogliberala 
attityderna växer och vinner fotfäste bland många ungdomar idag. Därför är det viktigt 
att våra röster inte tystnar. Vi bör istället satsa ännu mera krafter på att lyfta fram 
vinsterna med en drogfri ungdomstid och hälsosamma livsval. Detta kommer vi att göra 
genom aktiva insatser på ungdomscaféet, men också i samarbete med den 
sektoröverskridande samarbetsgruppen som under våren har bland annat riktade 
insatser till skolorna.   
En annan tyngdpunkt under året är att bygga och förstärka broar mellan de olika 
kulturerna i Närpes, detta är ytterst aktuellt i och med vågen med asylsökande från 
2015. Framför allt för ungdomarna vill vi skapa meningsfulla och brobyggande 
aktiviteter, men vi önskar även att olika åldersgrupper genom att mötas på vårt café kan 
växa och integreras.  
 
Våra utrymmen 

 
Vi hyr fortsättningsvis en lokal i Närpes centrum av en privatperson. Utrymmena 
omfattar ca 240 m2 i två plan. På övre våningen finns ett café, kontorshörna, tv-spel och 
en scen samt en del musikutrustning. Scenen med tillhörande ljud- och ljusutrustning är 
ypperlig för olika mindre framträdanden. På caféet finns två surfdatorer och vi erbjuder 
fritt WiFi för besökarna.  
 

I källarvåningen finns ett skilt ungdomsutrymme med soffhörna, biljard, sällskapsspel, 
samt ett bandövningsutrymme med tillhörande musikutrustning.  
 
Verksamheten 2017 
Ungdomscaféverksamheten 

 
Under verksamhetsåret 2017 kommer fortsättningsvis ungdomscaféet att vara vår 
främsta plattform för mötet med barn och unga i Närpes. Vi kommer att ha öppet tre 
kvällar per vecka; onsdag 18.00 – 21.00, fredag 19.00 – 23.00 och lördag 19.00 – 24.00. 
Vid behov och om resurserna tillåter, kommer vi att utöka öppethållningen, speciellt 
under läsårets skollov.  
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Under ungdomscafékvällarna har vi avlönade ungdomsarbetare på plats. Samarbetet 
med församlingarnas ungdomsarbetare är gott och deras ungdomsarbetare finns på 
caféet regelbundet. Dessa avlönas från församlingarna (Närpes församling och Närpes 
baptistförsamling).  
Ytterligare anställs ett antal personer på timbasis för att täcka upp resterande kvällar. 
Flera av de ungdomar som besökt oss under många års tid har nu växt i både 
ansvarstagande och engagemang och hjälper aktivt till med öppethållningen.  
 
Vårt mål är att ungdomscaféet ska vara omtyckt och välbesökt, liksom att det 
fortsättningsvis ska få vara en trygg plattform för möten mellan såväl ungdomar och 
vuxna som för möten mellan olika kulturer. Under helgkvällarna så är det i huvudsak en 
avslappnad gemenskap som präglar atmosfären, men vissa kvällar ordnar vi olika 
aktiviteter, helst då utifrån ungdomarnas egna initiativ. Vi lyfter också upp olika aktuella 
teman på caféet och uppmuntrar till diskussioner och ställningstaganden i olika frågor.  
 

Bandövningsutrymmet med tillhörande musikutrustning står till ungdomarnas 
förfogande. Där finns också en del inspelningsmöjligheter. Scenen upplåts till olika 
mindre musikevenemang som ordnas av t.ex. fritidsnämnden.  
 

Vi ser behov av mera handledd kulturverksamhet. Vi kommer därför att söka vägar för 
att utöka ungdomarnas möjligheter till konstutövande genom musik, konst och drama 
och andra skapande verksamhetsformer, exempelvis med hjälp av utomstående 
kursledare. 
 
Integrationsarbete 
 

Närpes har sedan 90-talet tagit emot flyktingar och arbetskraftsinvandrare.  Numera bor 
det mer än 40 nationaliteter i staden. Vi har nu också, som många andra kommuner i 
Finland, asylsökande flyktingar boende ibland oss. Många av ungdoms- och 
kulturcaféets besökare har invandrarbakgrund, och det har varit glädjande att se hur 
integreringen har utvecklats i positiv bemärkelse. Från föreningens sida ser vi dock ett 
fortsatt behov av att arbeta för att minska klyftorna mellan invandrare och infödda 
ungdomar, och nya utmaningar har förstås kommit genom de asylsökande ungdomarna.  
 
Under våren 2015 inleddes i samarbete med Närpes församling mångkulturella 
cafékvällar, MultiCulti. Dessa kvällar som ordnas varannan vecka, är i regel mycket 
välbesökta. Människor i alla åldrar och från olika kulturer möts för fri samvaro och 
gemenskap. Denna verksamhet är mycket värdefull och fortsätter också under 2017.  
 

Från föreningens sida har vi också varit mycket engagerade i integrationsfrågor överlag 
och våra lokaler har använts bland annat för vänskolning. Vi ses idag som ett naturligt 
nav för mycket av integrationsarbetet i Närpes, och vill naturligtvis fortsätta i samma 
anda under 2017.  
Under våren kommer vi exempelvis att tillsammans med Frank Mangs Center hålla ett 
kortfilmsprojekt under sex månaders tid på caféet, efter initiativ av en lokal 
asylsökande. Projektet riktar sig till ungdomar från olika kulturer och vi söker skilda 
medel från svenska kulturfonden för detta projekt. 
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Evenemangsverksamhet 
 

Utifrån resurser och ungdomarnas önskemål kan föreningen ordna utflykter, läger, 
konserter och discon. Övrig kursverksamhet kan ordnas i föreningens regi eller i 
samarbete med andra aktörer utifrån behov och möjligheter. Också allmänheten kan 
använda sig av våra utrymmen för föreläsningar, kurser, barnkalas etc.  Föreningen 
erbjuder också olika grupper specialevent med fokus på teambuilding.  
 
Samarbete 

 

Föreningens verksamhetsledare sitter med i den lagstadgade och sektoröverskridande 
samarbetsgruppen SeSam. Gruppens syfte är att följa med ungdomarnas behov och att 
på bred front arbeta med frågor som berör ungdomarnas välmående. I gruppen finns 
representanter från fritidsbyrån, högstadiet (skolcoach och kurator), YA (kuratorn), 
socialen, Job center, församlingens ungdomsarbetare, polisen, hälsovården och 
Förebyggarna. Föreningen strävar till ett nära och bra samarbete med dessa.  
Vi samarbetar även med psykosociala centret. 
Samarbetet med Närpes församling fortsätter att utökats. Förutom de mångkulturella 
kvällarna Multiculti, ordnas i församlingens regi varje vecka gratis matutdelning 
(Matbanken) från våra lokaler. Också en del temakvällar hålls på caféet, och vi är öppna 
för fortsatt samarbete.   
Under 2017 planeras det också att börja samarbeta med Frank Mangs Centers 
mediasida, bland annat för att erbjuda mediakurser åt ungdomar. 
Föreningen fungerar ofta som ett nav för olika institutioner om man behöver göra en 
särskild insats eller vill starta ett nytt projekt. 
 


