Information till er som arrangerar aktiviteter till Sommarkul Orsa!
Tack för att ni skapar möjligheten för barn och unga att stärka sitt självförtroende och växa i sig
själva genom meningsfulla fritidsaktiviteter. Här kommer info om upplägget:
Aktiviteterna ska:
* Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna från 6 år och uppåt.
* Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
* Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor
mellan barn med olika sociala bakgrund.
* Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller
ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
* I så stor utsträckning som möjligt arrangeras på eller i anslutning till Ungdomens hus Orsa.
Ersättning och utvärdering
Er verksamhet får 1500 kr för att hålla i en aktivitet i fyra timmar. I första hand vill vi göra
utbetalningar till bankgiro/postgiro, men kontonummer går också bra. Bankuppgifter e-postas
till christina.nordmark@orsa.se. Utbetalning av ersättning för genomförda aktiviteter sker under
hösten 2017 efter att närvaroblanketter är levererade till christina.nordmark@orsa.se
Utvärdering från deltagarna
Varje aktivitet ska utvärderas av deltagarna. Utvärderingsblanketter finns att hämta på
Ungdomens hus Orsa i samband med att er aktivitet ska genomföras. Efter genomförd aktivitet:
be deltagarna markera det ansikte som stämmer bäst överens med deras sinnesstämning. Det
finns även ett par rader om deltagaren vill skriva något om aktiviteten. Ifyllda redovisningar
lämnas sedan till personalen på Ungdomens hus Orsa.
Närvaroblankett
Du som aktivitetsledare skall också fylla i närvaroblanketten direkt efter att aktiviteten är
genomförd. Denna kan lämnas in till personalen på Ungdomens hus Orsa, e-postas till
christina.nordmark@orsa.se eller skickas per post till: Orsa kommun, Christina Nordmark, box
23, 794 21 Orsa.
Ungdomens hus Orsa
Tre fritidsledare och två ungdomar med feriepraktik kommer att finnas på Ungdomens hus Orsa
måndagar-torsdagar v. 26-31 mellan 12.00-17.00.
Försäkring
Vårdnadshavare till deltagarna ansvarar själva för att de är försäkrade.
Orsa kommun ansvarar ej för försäkring på sommarlov.
För frågor kontakta ungdoms- och föreningsutvecklare Christina Nordmark:
christina.nordmark@orsa.se eller 0250-55 22 24

