VERKSAMHETSPLAN ÅR 2019

ALBERT
ungdomsgården i Närpes

Bakgrund, vision och målgrupp
Föreningen Förebyggarna r.f grundades år 2002 och är den ledande
drogförebyggande föreningen i Närpes. Föreningen jobbar med ungdomar i
åldrarna 13-25 år och deras verksamma punkt är på ungdomsgården Albert som
ligger beläget mitt i Närpes centrum. På ungdomsgården Albert erbjuder
föreningen ungdomarna en trygg och drogfri plats att umgås på, där erbjuder vi
dem meningsfull sysselsättning som hjälper till att stärka deras självkänsla,
ansvarstagande och personliga utveckling.

Idag är lättare än någonsin för de unga att få tag på alkohol och droger, därför
tycker vi att det är viktigt att de unga får vara med och ta ansvar. Detta betyder att
vi är en dynamisk förening där de unga aktivt får delta, engagera sig och påverka
det som berör dem. Genom detta bygger vi upp ett förtroende där vi kan komma
ungdomarna närmare och ge dem information, om bl.a rusmedel, alkohol,
personliga frågor om livet, i förhoppningsvis rätt tid. Vårt mål är att
ungdomsgården ska vara omtyckt och välbesökt, men också att det fortsättningsvis
ska få vara en trygg plattform för möten mellan såväl ungdomar och vuxna som för
möten mellan olika kulturer.

Integrationsarbete
Närpes är en stad med invånare av många olika nationaliteter. Vi har nu också, som
många andra kommuner i Finland, asylsökande flyktingar boende ibland oss. Ända
sedan 90-talet har Närpes tagit emot flyktingar och arbetskraftsinvandrare. I
dagens läge bor det mer än 40 nationaliteter i staden. Föreningen jobbar därför
med ungdomar från många olika kulturer eftersom många av ungdomsgårdens
besökare har invandrarbakgrund. Vi i föreningen ser ett fortsatt behov av att
arbeta för att minska klyftorna mellan invandrare och infödda ungdomar. Genom
vår ungdomsgård vill vi skapa meningsfulla och brobyggande aktiviteter så att alla
kulturer kan växa och integreras. Vi tycker det har varit glädjande att se hur
integreringen har utvecklats i positiv bemärkelse på vår ungdomsgård.

ÖPPETTIDER
Onsdagar kl 18-21
Fredagar kl 19-23
Lördagar kl 19-23
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Öppettider & Aktiviteter
Ungdomsgården har öppet tre kvällar i veckan onsdag, fredag och lördag. Vi
försöker i mån om möjlighet att pricka in någon liten aktivitet varje vecka. Detta
behöver inte alltid vara någon stor aktivitet utan det kan vara t.ex filmkväll,
matlagning, pyssel, temakväll, föreläsning, open stage eller frågesport. Vi vill gärna
att ungdomarna själva kommer med idéer och utifrån det sätter vi aktiviteterna.
Under kvällens gång tar vi också upp olika aktuella teman och uppmuntrar till
diskussioner och ställningstaganden i olika frågor. Under sport-, höst- och julloven
har ungdomsgården öppet enligt de resurser som finns.

Lokal
Föreningen hyr en lokal i Närpes centrum av en privatperson. Utrymmena omfattar
ca 240 m2 i två plan. På övre våningen finns ett café, kontorshörna, spel och en
öppen scen med tillhörande ljud- och ljusutrustning, ypperlig för mindre
framträdanden. På ungdomsgården erbjuder vi öppet WiFi för besökarna. I
källarvåningen finns ett skilt ungdoms utrymme med tv-hörna, biljard,
sällskapsspel, samt ett bandövnings utrymme med musikutrustning..
i

Evenemangsverksamhet
Utifrån resurser och ungdomarnas önskemål kan föreningen ordna konserter,
temakvällar, övrig kursverksamhet samt utflykter i föreningens regi eller i
samarbete med andra aktörer utifrån behov och möjligheter. Också allmänheten
kan använda sig av våra utrymmen för exempelvis föreningsmöten,
födelsedagskalas, konserter, föreläsningar, kurser m.m.
i
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Anställda
Till
föreningens
ordinarie
anställda
hör
en
verksamhetsledare.
Verksamhetsledarens arbetsuppgift är att sköta allt det administrativa såsom att
planera verksamheten, sköta ekonomin, bokningar, inköp, egenkontroll,
städscheman, arbetslistor, aktivt göra ansökningar till stiftelser och fonder samt
upprätthålla en god anda och en god kontakt med ungdomarna och arbetsteamet.

Övriga arbetare
Under öppettiderna jobbar en kvällsansvarig vuxen tillsammans med en frivillig
medhjälpare. Medhjälparna är oftast ungdomar som själva varit gäster på
ungdomsgården, och som vuxit i ansvar med tiden. Det är meningen att
ungdomsgården ska vara som ett gemensamt vardagsrum för ungdomarna, det
gör att ungdomarna ofta involveras i hur ungdomsgården kan optimeras för dem
själva och genom dem själva. Utöver detta har föreningen ett gott samarbete med
församlingarnas ungdomsarbetare, så deras ungdomsarbetare finns på
ungdomsgården regelbundet.

Ekonomi
Föreningen är icke-vinstdrivande och ekonomin går runt tack vare de årliga stöd
som erhålls från Närpes stad och ett flertal fonder och stiftelser.

Samarbetspartner
Verksamhetsledaren i föreningen 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, YA, socialen, Job center, församlingens ungdomsarbetare, polisen,
hälsovården och Förebyggarna. Föreningen strävar efter ett nära och samarbete
med alla dessa. Andra samarbetspartner är som tidigare nämnt Närpes stad och
Närpes församling.
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Verksamhetsåret 2019
Under verksamhetsåret 2019 kommer vi att jobba med att få ungdomarna mera
aktiv i deras ungdomsgård. Vi kommer jobba med vår synlighet och marknadsföring
så att det blir lättare för ungdomarna att hitta till vår drogfria och trevliga samvaro.
Vi ska utveckla ett närmare samarbete med skolorna så att ungdomarna, lärarna
och föräldrarna får bättre insyn i vår verksamhet. Albert ska finnas tillgängligt också
dagtid någon/några dag/ar i veckan. Vi kommer ordna aktiviteter en dag i veckan
för de som går på årskurs 6, detta skulle göra att de lättare hittar in till oss när de
börjar högstadiet. Vi ska också satsa mera på föreläsare och kurser, detta får
ungdomarna själva vara med och välja vad de vill höra. Att trygga föreningens
framtid med en god ekonomi är också något som vi vill säkerställa under år 2019.

Besök gärna vår hemsida:
www.cafealbert.fi
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