Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelse 2020
1. Introduktion
Klubbhus Fontana Rf är en självständig förening med egen styrelse. Föreningen hör till
den internationella Fountain House nätverket. Föreningen bedriver Klubbhus Fontana,
som startade sin verksamhet år 1999 i fastigheten på Lokföraregatan 9 i Karis. Föreningen
är ideell och upptar ingen medlemsavgift av sina medlemmar. Verksamheten i huset är en
arbetsinriktad vardag och är riktad till 18-år fyllda personer, som upplever eller har upplevt mental ohälsa eller för personer som av annan orsak behöver stöd i vardagen. Med
arbetsinriktad vardag avses bland annat att vi i klubbhuset inte gör någon form av sysselsättande / skyddad verksamhet utan alla uppgifter som görs i klubbhuset är för att gagna
föreningen och dess verksamhet i helhet.
Under år 2020 har personalen bestått av 4 anställda,
varav en verksamhetsledare. Under året har vi även haft
en projektkoordinator anställd på deltid. Projektkoordinatorns anställning är finansierad av utomstående finansiering. Till projektet hör ett utomstående aktiebolag;
Fonttis Service Ab med uppgiften att sysselsätta medlemmarna med kortare arbetskontrakt på den öppna marknaden.
Fontana följer i sin verksamhet de 37 internationella
standarderna, vilka är utarbetade för att klubbhusen
skall kunna utföra en god och meningsfull psykosocialrehabilitering.
Dessa standarder betonar frivillighet, jämställdhet och
respekt samt lägger fokus på medlemmarnas resurser.
Klubbhuset har inget vårdansvar över medlemmarna och
vi frågar inte heller efter diagnoser. Optimalt är att
medlemmarna utöver klubbhuset har en kontakt inom
mentalvården så att medlemmarna får en mångsidig rehabilitering.
Inom klubbhuset pratar man om personalmedlemmar och
medlemmar och alla uppgifter utförs sida vid sida. I
klubbhuset utförs inga terapier, man fokuserar på medlemmens styrkor och all verksamhet baserar sig på frivillighet.
Medlemmarnas insatser är av ytterst stor vikt och en av
verksamhetens standarder bestyrker detta: ”klubbhusets
anställda är tillräckligt många för att engagera medlemmarna, men så få att det blir omöjligt att utföra arbetsuppgifterna utan medlemmarnas medverkan.
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2. Allmänt
På 1940-talet stängde många stora mentalsjukhus runtom i USA. Patienterna blev lämnade åt sitt öde utan hem, meningsfull verksamhet,
jobb och kontakter. De slog sig då samman för att stödja varandra och
en man vid namn John Bird hjälpte dem i deras strävan efter en meningsfull tillvaro, ett arbete och en bostad. De erbjöds ett utrymme i
ett hus på vars bakgård det fanns en fontän. Härifrån har Fountain
House ideologin fått sitt namn och sitt ursprung. Personerna som besöker klubbhusen är medlemmar i klubbhuset, inte patienter eller klienter. Verksamheten spred sig till Europa år 1980 och 1995 öppnades det
första klubbhuset i Tammerfors. År 1998 grundades föreningen Västra
Nylands Fountain House rf. (sedan år 2020 heter förening Klubbhus
Fontana Rf )och tack vare stöd och hjälp från andra klubbhus kunde
Klubbhus Fontana öppna i oktober år 1999. Under år 2019 firade klubbhuset sin 20 års dag med en stor jubileumsfest. De största bidragsgivarna i dagsläge är Stea (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral) , Bergsrådinnan Sophie Von Julins stiftelse och våra samarbetskommuner.
Fountain House ideologin har en takorganisation som heter Clubhouse
International. Clubhouse International arbetar främst med att utveckla
klubbhusverksamheten globalt och främja de 37 standarder som klubbhusen bygger sin verksamhet kring. Dessa standarder är internationella, vilket innebär att alla klubbhus är uppbyggda och fungerar på
samma sätt.
Klubbhusen i Finland

Standarderna finns till för att säkra klubbhusens självständighet, medlemmarnas rättigheter och garanterar en god kvalitativ verksamhet.
Standarderna främjar jämlikhet, respekt och goda sociala kontakter. I
och med medlemskap i Clubhouse International utförs regelbundna besök i klubbhuset, s.k. ackreditering, där utbildad personal
(personalmedlem och medlem) ser till att man följer standarderna och
kan ge råd för fortsatt utveckling. Om allt ses fungera enligt standarderna så ges huset ett certifikat på 3 år. Det har vi på Klubbhus Fontana hittills alltid lyckats med.
Clubhouse International har sitt huvudkontor i New York, USA, men det
finns också en dotterförening Clubhouse Europe som har sitt kontor i
Amsterdam, Holland. I dagens läge finns dryga 350 klubbhus runtom i
världen. I Europa finns det ca 75 klubbhus varav en tredjedel, 23
klubbhus finns i Finland. Finland är det land som har flest klubbhus i
förhållande till invånarantalet. Det är även bevisat att klubbhusen gör
besparingar för kommunerna med tanke på besöksavgifter inom öppna
vården eller med tanke på sjukhusplatser. Klubbhuset fungerar som ett
fint komplement inom vårdens tredje sektor.
Verksamhetsmodellen för klubbhusen är väldigt unik och följer sina
egna principer och riktlinjer. För att bli insatt i ideologin kan man gå
en utbildning där man fördjupar sig i verksamheten och hur den fungerar. Utbildningen varar 2 - 3 veckor och sker på s.k. träningscenter som
finns på olika Klubbhus i världen. Ett utbildningsteam består av en personalmedlem, medlem och en styrelsemedlem. Styrelsemedlemmen
deltar endast i den sista veckan av utbildningen och det endast om ut-
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”Inom klubbhuset pratar man endast om personalmedlemmar och om medlemmar samt alla
uppgifter utförs sida vid sida ”.

3. Styrelsen
Klubbhus Fontana drivs av föreningen Klubbhus
Fontana Rf. Föreningen är självständig och har
sin egen styrelse som ansvarar över ekonomin
och personalen samt deltar även i utvecklingsarbetet. Verksamhetsledaren är direkt anställd
av styrelsen som är verksamhetsledarens
närmaste chef.
Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena, där styrelsemedlemmarna utses varje år.
Styrelsemedlemmarna arbetar på frivillig basis
och får inga arvoden. På mötena diskuteras
aktuella ärenden som berör föreningen och
klubbhuset på administrativ nivå. Beslut som
gäller den dagliga verksamheten fattas av
verksamhetsledaren tillsammans med medlemmarna och personalmedlemmarna på de gemensamma klubbhusmöten som hålls regelbundet.
Enligt Klubbhus Fontanas verksamhet är det
önskvärt att styrelsemedlemmarna representerar aktörer inom olika arbets- och kunskapsområden. På detta vis blir det en sakkunnig styrelse med kontakter inom det område som
berör Klubbhusets nätverk. I styrelsen bör det
även finnas medlemsrepresentanter.
Även under år 2020 har Klubbhuset nått dessa
krav, vi har även en erfarenhetsexpert och
anhöriga med i styrelsen
Under år 2020 har styrelsen sammankommit 10
gånger
Innehållet / fokusområden under 2020 har
varit följande:
• Personalfrågor i form av utbildningsbehov,
arbetsavtal, arbetsskydd, anställningar,
samt handledning
• Klubbhusnätverket och dess utveckling
• Rutinmässiga uppföljningar så som uppföljning av medlemsantal samt godkännande
av nya medlemmar; också trendmässiga
utvecklingar som t.ex. leasingbil. Fortsatta diskussioner om utvecklande av verksamheten
• Uppdateringen av föreningens stadgar samt
namnändring
• Uppföljning av ekonomin
• Fortsatta diskussioner kring fastigheten

Styrelsens medlemmar 2020-2021
Niklas Andersson, ordförande 01-06
2020
Erik Munsterhjelm, ordförande 06
2020 Charlotta
Wolf, viceordförande

Micke
Holmström,
styrelsemedlem
Kaj-Christer
Ojala, styrelsemedlem
Petra Baarman, styrelsemedlem
Berndt
Holmström,
styrelsemedlem
Gunilla
Starck, styrelsemedlem
Pamela Kinnunen, styrelsemedlem
Nina Ström,
styrelsemedlem
Sofia Berglund, sekreterare
Christel Hellsten, styrelsemedlem
Lillie Hogan,
styrelsemedlem

• Finansiering: STEA-ansökan & Raseborgs
stads ansökningssystem.
• BU i övrigt: Alla PM:en från möten finns
tillgängliga för alla medlemmar.
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4. Ekonomi
Raseborg understödde under år 2020 Klubbhus Fontana med ett verksamhetsbidrag på 86 000€
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral
Stea understödde Fontana
med ett verksamhetsbidrag
på 92 000€
Övriga inkomster bestod av
betalningar från övriga
kommuner, bidrag från olika
stiftelser, fonder samt övriga bidragsgivare.

3.1 Bokföring och verksamhetsgranskning

Klubbhus Fontanas verksamhet är momsfri och vi använder därmed
enkel bokföring. Vad gäller handkassor, bankortsanvändning, betalningar och faktureringar gör vi en stor del av månadsredovisningarna
på egen hand i klubbhuset. Styrelseordföranden godkänner räkningar
som gäller verksamhetsledaren och större utgifter. Vice verksamhetsledaren och verksamhetsledaren har rätt att godkänna de löpande
utgifterna i klubbhuset. Medlemmarna har också möjlighet att ta del
av arbetet med månadsredovisningen och därmed bekanta sig med
hur ekonomin sköts inom en förening. Dessa kunskaper är viktiga om
man har intresse av att börja arbeta eller studera inom detta område,
och ger dessutom medlemmarna en grund i hur man även kan följa
upp sin egen personliga ekonomi. Under år 2020 togs även Izettle i
bruk och därmed kan man nu betala med bankkort på klubbhuset vid
uppköp.
PNC Service, Peter Nynäs har haft hand om föreningens bokföringstjänster och löneutbetalningar under året.

De flesta av klubbhusets

GR- Revisor Lars-Ove Backman

medlemmar kommer från

Revisorssuppleant Tove Lindström-Koli
.

Raseborg. Övriga kommuner

.

med aktiva medlemmar är
Ingå, Sjundeå, Hangö,
Kyrkslätt och Lojo. Med

dessa kommuner har det
gjorts upp intentionsavtal
eller avtal om betalnings-

4.1 Budget
Klubbhuset upprättar och upprätthåller sin egen budget, vilken fastställs av styrelsen. Klubbhusets löner är konkurrenskraftiga i förhållande till jämförbara tjänster inom psykosocialrehabilitering och psykiatrisk vård.

förbindelse.

5. Personalmedlemmar
4.2 Bidrag
Sophie Von Julins stiftelse
30 000€

Hjördis Nymans stiftelse
5 000€
Karis-Pojo Sparbanksstiftelse 5 000€
Sams 1 000€
William Thurings stiftelse
1 000€
Gesellius stiftelse 1 000€
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Eftersom det råder jämställdhet i klubbhuset kallas personalen för
personalmedlemmar eller handledare. I klubbhuset finns inte utrymmen som enbart är ämnade för personalmedlemmar eller möten i
vilka medlemmar inte får delta. Alla utrymmen är öppna för alla. Personalmedlemmarna deltar dock i en lagstadgad arbetsplatshandledning utanför klubbhuset. Till dessa handledningstillfällen är medlemmarna välkomna om de så önskar och under dessa handledningstillfällen fattas inga som helst beslut gällande verksamheten och inga
diskussioner förs om medlemmarna. Fokus läggs på arbetsteamet och
dess samarbete och möjliga konflikter. Verksamhetsledaren får även
individuell handledning enligt behov.
Personalmedlemmarna utför allting som berör verksamheten tillsammans med medlemmarna. En av standarderna lyder ”ansvaret över
klubbhuset ligger hos medlemmarna och personalmedlemmarna och i
sista hand hos verksamhetsledaren”.
Arbetet på klubbhuset följer den så kallade” side by side” principen.
Personalmedlemmarna utför inga som helst terapier utan följer den
arbetsinriktade vardagen med fokus på att motivera, engagera och
stödja medlemmarna. Medlemmarna uppmanas även till att gå vidare
i sin rehabilitering till exempel genom arbete eller studier. Personalmedlemmarna stöder även medlemmar utanför klubbhuset; boendeförhållanden, myndigheter, andra sociala ärenden, läkarbesök eller
gällande fritidsverksamhet. Det är även på personalmedlemmarnas
ansvar att tryggheten och den goda gemenskapen behålls. Givetvis
finns det möjlighet till enskilda samtal med fokus på att medlemmen
skall känna sig sedd och hörd.
Samtliga personalmedlemmar har utbildning inom social-och hälsovården och föreningen följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Personalmedlemmarna har även alla goda kunskaper
inom de bägge inhemska språken. Under år 2020 har Fontana haft fyra
årsverken.

5.1 Arbetsplatshandledning
Arbetsplatshandledning med arbetshandledare Barbro Näse
har hållits regelbundet ungefär en gång i månaden. För personalmedlemmarna är det obligatoriskt att delta i arbetsplatshandledningen.
Vi träffas utanför klubbhuset och under tiden för handledningen har klubbhuset endast haft caféverksamhet, som
medlemmarna har ansvarat över. Detta har visat sig vara
ett lyckat koncept. Under år 2020 har dessa handledningstider givetvis varit virtuella via Microsoft Teams pga. av den
rådande pandemin. Handledningen är av stor vikt med tanke
på utvecklandet av personalmedlemmarnas arbetsinsats
samt förståelsen för olika former av mental ohälsa. Dessutom fungerar den förebyggande för personalmedlemmarnas
välmående och ork i arbetet.

”Handledningen är av stor vikt med tanke på utvecklandet av personalmedlemmarnas arbetsinsats samt förståelsen för olika former av mental ohälsa”.

5.2 Hälsa och konditionsfrämjande
En god hälsa och en god kondition främjar människans välmående. Vid mental ohälsa är det av väldigt stor vikt att
värna om sitt mående, både det fysiska och det psykiska.
Under år 2020 fortsatte vi med vår populära rutin att varje dag efter lunch ta en kort promenad tillsammans. Då vi
började med rutinen var deltagandet varierande och promenaderna korta, idag är promenaden redan en viktig del
av dagen. Medeltalet under promenaden har under år 2020 varit 4–5 personer. Överlag har klubbhusets aktiviteter
skett mycket utomhus under år 2020. Största orsaken till detta var förutom välbefinnande aspekten pandemin. Vi
ansåg det vara ett säkrare alternativ att vara utomhus var det dessutom är lättare att hålla avstånd.
Promenaderna har främjat orken och måendet hos såväl medlemmar som personalmedlemmar. Under år 2020 har
vi även fortsatt fokusera på hälsosamma mellanmål, hälsosamma luncher och en balanserad kost. Som gratis morgonmål har hela året funnits mysli eller gröt i husets café. Även under detta år har det funnits tre olika salladsalternativ att välja som lunchalternativ utöver den vanliga lunchmenyn.
Under året har ett fortsatt samarbete skett med Marthaförbundet i Finland men pga. pandemin har de inte besökt
klubbhuset under år 2020.
Onsdagskvällarna som möjliggör fritidsaktiviteter har även
bestått av fysiska aktiviteter. Vi besöker regelbundet både
den lokala simhallen och bowlinghallen. Aktiviteter utanför
klubbhuset främjar även den sociala gemenskapen i samhället. Vi har under året haft fyra gymkort till två olika gym
Raseborg, tillgängliga för medlemmarna att använda utan
avgift. Klubbhusets personalmedlemmar har även varit tillsammans med medlemmar i gymmen. Klubbhuset har även
deltagit i Yin yoga samt akupunktur.

i

Föreningen har slutit avtal med Folkhälsan Välfärd Ab för
personalmedlemmarnas arbetsplatshälsovård. Via arbetsplatshälsovården kan personalmedlemmarna få kontakt med
hälsovårdare, läkare och övriga specialister för att främja
hälsa och välmående. Personalen har under året fått motionssedlar till sitt förfogande för motionsinriktad fritidsverksamhet.
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Studeranden
Axxell Utbildning (8st)

Seminarier
Utbyte med Klubbhuset
Pelaren

6. Utbildning
Utbildning är av central vikt för verksamhetens utveckling. Personalen
behöver upprätthålla och fördjupa sina yrkeskunskaper för att även i
fortsättningen kunna arbeta evidensbaserat och målinriktat. Styrelsen
för Klubbhus Fontana r.f. har sett mycket positivt på personalens
fortbildning och därmed erbjudit personalmedlemmar en möjlighet
att studera.
Projektkoordinatorn har deltagit i olika kurser som gäller arbetsmöjligheter.
Två medlemmar deltog i en kurs i första hjälp samt en medlem genomgick tenten i hygienpass.

6.1 Studeranden

Klubbhus Fontana tar aktivt emot studerande som behöver inlärning i arbetslivet. Den studerande för fram ny kunskap från utbildningsvärlden i
form av nya tankar och idéer, vilket med tacksamhet tas emot inom
klubbhuset. Klubbhus Fontana har under år 2020 tagit emot en närvårdarstuderande och fem vuxens studerande från Axxell och två av våra medlemmar som studerade till merkonom gjorde sina praktiker här. Inlärning i
arbetet pågår vanligtvis 4-8 veckor och studerande har då möjlighet att
aktivt ta del av klubbhusets verksamhet och under handledning få en
känsla för att jobba inom området. Vi sprider gärna vidare den sunda tanken och ideologin som ligger till grund för klubbhuset. Hoppeligen kommer
studeranden i sina kommande arbeten att förmedla vidare känslan av respekt, egenvärde och jämlikhet till sina klienter/patienter.

”Klubbhus Fontanas verksamhetsmodell grundar sig p att rehabilitering sker bäst i en gemnskap med betoning på respekt, jämställdhet,
utvecklingsmöjligheter och de rehabiliterandes egna resurser ”.
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7. Verksamheten i klubbhus Fontana
Klubbhuset har under år 2020 haft öppet på måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8-16, onsdag
kl. 8-19. Öppethållningstiderna skall motsvara en vanlig arbetsdag och onsdagens kvällsöppet ger även
medlemmar som har förvärvsarbete en möjlighet att besöka klubbhuset. Klubbhuset har även varit öppet
några timmar vid större helger så som t.ex. påsk, midsommarafton, självständighetsdagen, julafton och
nyårsafton. Vid längre helger har vi även haft öppet några timmar på en av helgdagarna. Detta för att
medlemmarna skall ha möjlighet att fira också helgdagarna tillsammans med andra i klubbhuset. Programmet för helgdagarna brukar vara någonting gott att äta och trevlig samvaro.
Under perioderna 18.3-30.5.2020 och 30.11 -31.12.2020 har vi haft anpassad verksamhet. Detta betyder
att huset har varit stängt pga. Covid-19 och vi har flyttat oss till teams möten, promenader i Karis,
Ekenäs, Ingå, Hangö och Fiskars och vårt virtuella klubbhus i Facebook. Under 2020 har vi genomsnitt
haft 721 visitationer per månad på vårt virtuella klubbhus. Virtuella klubbhuset hade 51 medlemmar i
slutet av 2020.
Huset öppnade fysiskt med kortare öppethållnings tider 1.6.2020 och var öppna 10–14 och från och med
1.7 var vi öppna från 9–15. Vi var för det mesta ute med medlemmarna hela sommaren. Först i augusti
flyttade vi över till standard öppethållnings tider och började gå in i huset.
Genom att några inom personalen går hem tidigare om fredagar har klubbhuset trots förändringen fortsättningsvis kunnat hålla öppet hela sommaren, även om onsdagskvällsprogrammet haft paus. Det har
visat sig vara viktigt för medlemmarna att klubbhuset har öppet, då många av de andra vårdkontakterna
har semesterstängt och stödet för det egna måendet därför begränsas. Klubbhuset kan då under hela
sommaren erbjuda medlemmarna det stöd och hjälp de önskar.
Klubbhus Fontana har hela Västra Nyland som verksamhetsområde. Våra största samarbetskommuner
under år 2020 var Raseborg, Ingå, Kyrkslätt, Lojo och Sjundeå.
Största delen av medlemmarna kommer från Raseborg och därefter från Ingå. Klubbhus Fontana har tack
vare sin centrala placering goda förbindelser till omnejden med både bussar och tåg. Dessutom har vi en
egen bil som medlemmarna har kört med till Ekenäs, Ingå och Pojo för att söka medlemmar som annars
skulle haft svårt att komma till klubbhuset. Medlemmar som bor längre än 5 km från klubbhuset har möjlighet få bidrag för sina resekostnader. Allmänna kommunikationsmedel ersätts med 50 % av resekostnaden och ersättning för egen bil är 0,13€/km. Orsaken till rese-ersättningen är att ekonomiska orsaker
inte får hindra medlemmarna att besöka klubbhuset. Många medlemmar från andra kommuner skulle
inte ha råd att delta i vår verksamhet utan denna ersättning. Detta kommer inte att fortsätta år 2021, vi
kommer i stället att motivera medlemmarna att åka med husets egna bil.
Klubbhus Fontanas verksamhetsmodell grundar sig på att rehabilitering sker bäst i en gemenskap med
betoning på respekt, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter och de rehabiliterandes egna resurser. I
klubbhuset tar vi därför vara på de resurser var och en har och tillsammans kan vi åstadkomma mycket.
Verksamheten riktar sig till vuxna med psykisk ohälsa och i klubbhuset talar vi både svenska och finska. I
klubbhuset är alla utrymmen öppna för alla och det finns således inga utrymmen enbart för personalmedlemmarna. Aktiviteterna inom klubbhuset och alla beslut som rör den dagliga verksamheten fattas
gemensamt under så kallade klubbhusmöten, som hålls varannan tisdag. Inbjudan till dessa klubbhusmöten skickas till medlemmarna såväl via e-post som via textmeddelande. Klubbhusmodellen har gått in för
att inte rösta om ärenden utan i stället diskutera fram ett beslut i konsensus. Ärendet kan därmed inte
godkännas innan alla närvarande är överens och kan godkänna beslutet.
Personalmedlemmarna och medlemmarna är gemensamt ansvariga för att uppgifterna blir utförda inom
klubbhuset. Huvudansvaret ligger hos verksamhetsledaren, som också fattar de ekonomiska besluten.

7.1 Öppethållningstider
Klubbhus Fontana har under år 2020 huvudsakligen haft öppet på måndag, tisdag, torsdag och fredag
kl. 8-16, onsdag kl. 8-19. I och med den anpassade verksamheten p.g.a. Covid-19 restriktioner har öppethållningstiderna varierat en del. Öppethållningstiderna skall motsvara en vanlig arbetsdag och onsdagens kvällsöppet ger även medlemmar som har förvärvsarbete eller studerar en möjlighet att besöka klubbhuset. Klubbhuset har också hållit några timmar öppet vid större helger så som påsk, valborgsmässoafton, midsommarafton, juldagen och nyårsafton. Vid längre helger har vi även haft öppet
några timmar på en av helgdagarna. Detta för att medlemmarna skall ha möjlighet att fira också helgdagarna tillsammans med andra i klubbhuset. Programmet för helgdagarna brukar vara någonting gott
att äta och trevlig samvaro.
Genom att några inom personalen går hem tidigare om fredagar har klubbhuset trots förändringen
fortsättningsvis kunnat hålla öppet hela sommaren, även om onsdagskvällsprogrammet haft paus. Det
har visat sig vara viktigt för medlemmarna att klubbhuset har öppet, då många av de andra vårdkontakterna har semesterstängt och stödet för det egna måendet därför begränsas. Klubbhuset kan då
under hela sommaren erbjuda medlemmarna det stöd och den hjälp de önskar.
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7.2 Medlemmar
Medlemmarnas insats i klubbhuset är av största vikt och utan
deras insatser kan verksamheten inte fungera som den bör.
För medlemmarna är allting i klubbhuset frivilligt och var och
en kan därmed delta enligt sin egen förmåga och sina egna
önskemål. Klubbhusideologins styrka är just den att vi alla
kan någonting och tillsammans kan vi därför åstadkomma
mycket. Vi lär oss hela tiden av varandra och personalmedlemmarna stöder medlemmarna lika som medlemmarna stöder varandra. Medlemmarna får delta i verksamheten utan
någon avgift och de får vara medlemmar i klubbhuset så
länge de själva önskar.

Från nya personalmedlemsenkäten som gjordes 2020 hade medeltal av medlemmars svar på följande frågor varit.

Skalan som använts har varit 1-5.

Tack för att ni finns och vill arbeta på Fontana! Fontana är så viktigt och gör skillnad för många!

Jag uppskattar att Fontana ger frihet till klienterna att delta då man tycker det behövs och känns relevant. Ingen
"pakkopullameininki" där inte.
Jätte trevliga och kunniga alla personalmedlemmar!
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8. Närvarodag

Medeltal besök per dag; 10

Under år 2020 har närvarodagens längd i medeltal varit 2,6 timmar.

Nya Medlemmar
Från 2000-2019

8.1 Medlemmar per kommun 2020

2000: 11 st
2001: 12 st
2002: 14 st
2003: 7 st
2004: 14 st
2005: 6 st
2006: 7 st
2007: 7 st

Kommun

2020 antal medlemmar

Raseborg

134

Ingå

16

Hangö

9

Lojo

8

Sjundeå

4

Kyrkslätt

8

Helsingfors

3

Esbo

1

Övriga

12

Totalt

195

2008: 6 st
2009: 9 st
2010: 8 st
2011: 8 st
2012: 8 st
2013: 10 st
2014: 7 st
2015: 15 st
2016: 9 st
2017: 7 st
2018: 10 st
2019: 12 st
2020: 6 st
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8.2 Närvarodagarnas fördelning per kommun
Kommun

2020 närvarodagar

Raseborg

2008

Ingå

258

Hangö

41

Lojo

81

Sjundeå

29

Kyrkslätt

26

Totalt

2444

8.3 Närvarodagar per månad
Månad

2020 närvarodagar

Januari

286

Februari

266

Mars

200

April

120

Maj

129

Juni

178

Juli

207

Augusti

201

September

237

Oktober

255

November

218

December

147

Totalt

2444
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8.4. Utgående och inkommande samtal och sms
Under år 2020 har vi gjort reach out enligt följande:
Utgående samtal: 1307
Inkommande samtal: 508
Utgående meddelanden: 561
Inkommande meddelanden: 319
Övrigt: 315

Sammanlagt: 3010

”Vi skickar också ett veckosms som innehåller information om kommande vecka till ca 70
medlemmar per vecka”
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8.5 Grupper och kurser
Inspisgruppen bildades tidigare ur arbets– och studiegruppen. Här har varit i medeltal 4 deltagare.
En ny grupp har varit den kreativa gruppen, där man träffats 1 ggr /vecka. Medlemmarna har sysslat med träslöjd och
handarbete.
I handarbetstemat har deltagarantalet varit 3 i medeltal.
I höstas ordnades en smart telefon kurs, där det deltog 5 medlemmar.
I slutet av året tillfrågades medlemmarna hurdana grupper de önskade i klubbhuset, och vi kommer att fortsätta utveckla olika grupper och kurser enligt medlemmarnas önskemål

9. Fastigheten
Huset som Klubbhus Fontana bedriver verksamheten i är ca 100 år gammalt och
skyddat av museiverket. Detta betyder givetvis att det krävs mycket
underhåll av fastigheten för att hålla huset fungerande och i välhållet
skick. Detta underhåll görs sida vid sida av personal och medlemmar. En
del större underhåll kräver expertkunskap och till det har klubbhuset
om möjligt använt sig av lokala företagare. En arbetspunkt i klubbhuset
är ”Gården och utearbete” och hit räknas även fastigheten.
Arbetsuppgifterna kan vara allt från att måla fasaden, hålla
stuprännorna rena eller att utföra mindre reparationsarbeten. Även gräsklippning och
snöröjning är viktiga arbetsuppgifter. Under året då vi haft tillgång till en leasingbil har
underhåll av den även hört till denna arbetspunkt. Det är med stor motivation medlemmarna tar sig an dessa uppgifter.
Vi har under sommaren arbetat med vår trädgård, som är ett projekt som
kallas Green-Care. Vi målade och fixade bänkar till vårt grillhus och
målade våra utebord, flyttade trädgårdsgungan samt planterade blommor
och hallonbuskar. Vi beställde även grus som vi skyfflade på bakgården.
I detta projekt deltog sammanlagt 18 medlemmar.
Under hösten 2020 utförde vi en ytrenovering av vårt café, i projektet
deltog sammanlagt 13 medlemmar. Vi gjorde upp en renoveringsplan på ett
möte. Efter det började vi med att sanera caféutrymme från gamla hyllor
och möbler. Vi målade väggytorna samt lösgjorde gamla kakel och lavoaren.

Vi byggde ihop köksskåp samt måttanpassade bordsskivan och gjorde VVS
arbeten i samband med insättandet av ny lavoar. Vi satte nya kakel som
blivit kvar i klubbhuset från tidigare renovering. På väggarna sattes
upp nya hyllor som pryds av blommor. Gesellius fonden understödde projektet ekonomiskt.
Från Karis-Pojo Sparbanksstiftelsen beviljades ett bidrag på 5000 € för att förnya elinstallationerna i huset.
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”Klubbhus Fontanas verksamhetsmodell grundar sig på att rehabilitering sker
bäst i en gemenskap med betoning på respekt, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter och de rehabiliterandes egna resurser”.

10. Arbetsinriktade dagen
Verksamheten i Klubbhus Fontana strävar till att erbjuda medlemmarna en meningsfull och aktiv vardag där man
har möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Allt arbete som utförs i klubbhuset är verkligt arbete som behöver skötas för att upprätthålla och utveckla verksamheten, värna om trivseln och ta hand om fastigheten och
gården. Ingen av medlemmarna får betalt för att besöka Klubbhuset utan det sker på frivillig basis. Ingen blir
heller tvingad till deltagande, men alla uppmuntras dock att ta del av vardagssysslorna i huset. Alla tar så att
säga frivilligt ansvar att utföra arbetsuppgifterna och därmed främja klubbhusverksamheten.

Inom klubbhuset har vi olika arbetspunkter man kan delta i. Förra året (2019) sammanslogs uppgifterna tidningsredaktion, reception, kansli, sociala medier och marknadsföring till ett så kallat Pro-Kom team. Förutom dessa
arbetsuppgifter finns: kök, café, gårdsarbete, arbete- och studieärenden, renhållning och underhåll. Under 2019
grundandes även en så kallad DigiHu-grupp (digitalisering och hållbar utveckling) som upprätthåller klubbhusets
strävan till att aktivt arbeta för återvinning, en hållbarare vardag och ökad digitalisering. DigiHu har fortsatt
även under år 2020.
Klockan nio och klockan kvart över ett varje dag håller vi tillsammans arbetsfördelningsmöten där vi ser vem som
är i huset den dagen, vilket programmet är, vilka arbetsuppgifter som bör skötas och vem som vill utföra vad.
Därefter arbetar var och en i respektive arbetspunkt fram till kl. 12 då vi äter lunch. Efter lunchen går den som
vill ut på en liten promenad. På eftermiddagen går vi igenom eftermiddagens program och vem som deltar i vilken arbetspunkt. Allt arbete vi gör i klubbhuset främjar och utvecklar också färdigheter man behöver i arbetslivet. På det sättet förbereder deltagandet i den arbetsinriktade vardagen medlemmen för ett arbete, ifall hen
önskar börja arbeta. Under den största delen av 2020 har klubbhuset även erbjudit medlemmarna att delta i alla
möten digitalt via Microsoft Teams.

10.1 Arbete och studier
En viktig del av Fountain House verksamheten är att förutom att erbjuda en meningsfull och aktiv vardag också kunna stödja medlemmarna att komma vidare i livet och i sin egen rehabilitering. P.g.a.
sjukdom har många varit tvungna att avsluta sitt avlönade arbete eller avbryta studierna. Att arbeta
är en stark drivkraft bland våra medlemmar och många drömmer om att igen en dag kunna arbeta
eller återgå till studier.
Vi fortsatte med våra regelbundna fredagsträffar, den så kallade Inspis gruppen i början av året på
klubbhuset och under anpassade verksamheten virtuellt via Microsoft Teams. På hösten 2020 flyttades
träffarna till torsdagar.
Vår huvudsakliga fokus är fortfarande frågor kring arbete– och studier, kanske med viss tyngdpunkt på
arbete.
Arbets- och studieprogrammet har som mål att hjälpa och stödja medlemmar i ärenden som rör studier och arbete samt hjälpa dem förverkliga sina önskemål och drömmar om ett arbete. Medlemmarna
kan få stöd med att hitta arbetsplatser, skriva CV eller arbetsansökan, förbereda sig inför en arbetsintervju, planera sin vardag för att förbereda sig inför arbetslivet osv. Att delta aktivt i klubbhusets
verksamhet kan ses som förberedande arbete inför arbets- eller studielivet, förutsatt att medlemmen
själv så önskar. Medlemmarna uppmuntras dock att göra ett försök, genom att till en början till exempel gå en kurs i eller utanför klubbhuset. För att stödja medlemmen i den egna rehabiliteringen har vi
regelbundna målsättningsdiskussioner där man tillsammans går igenom situationen just nu, vad man
har för mål, hur man kan nå dem och hur medlemmen önskar få stöd. Vardagen bör först vara fungerande med rutiner, vanor och meningsfull sysselsättning innan arbete/studier påbörjas. Detta har
medlemmen möjlighet att träna på genom att aktivt delta i klubbhusverksamheten och få hjälp av det
stöd som finns där, både från medlemmar och personalmedlemmar.
Målsättningsdiskussioner hålls regelbundet med medlemmarna i den takt de själv önskar. Samma blankett kan användas varje gång för att jämföra situationen och se framstegen alternativt kan målsättningsdiskussionen ske enligt fritt formulär och utgående från dagssituationen.
Klubbhuset kollar regelbundet lediga arbetsplatser och kurser och informerar om detta på klubbhusets
anslagstavla. Med de medlemmar som arbetar/studerar hålls regelbunden kontakt via telefon, e-post
eller besök. Under år 2020 så har klubbhuset haft 5 medlemmar som studerar.
Vi har också hållit interna kurser inom Klubbhuset, som till exempel en smartphonekurs, som varit
populär bland medlemmarna.
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10.2.1 Övergångsarbete
Klubbhus Fontana har enligt Fountain House ideologin ett övergångsarbetsprogram, vilket syfte är att erbjuda medlemmarna en deltidsarbetsplats på den
öppna arbetsmarknaden. Arbetet är alltid deltid, eftersom det inte får överbelasta medlemmen med för mycket arbete och lönen som utbetalas får inte
överskrida en personlig inkomstgräns, som oftast ligger på ca 740 € brutto/
månad ifall medlemmen lyfter rehabiliteringsstöd eller pension.
Timfördelningen i arbetet varierar, men totala arbetsmängden är 15 h i veckan.
Arbetsuppgifterna kan variera, men det centrala är att tidigare arbetserfarenhet eller utbildning inom området inte får vara en förutsättning för arbetet.
Alla medlemmar skall ha möjlighet att lära sig arbetsuppgifterna och därmed
erbjudas en möjlighet att prova på arbetet. Medlemmen gör upp ett vanligt
arbetskontrakt med arbetsgivaren och följer därmed deras kollektivavtal, med
alla rättigheter och skyldigheter det innebär. Ett övergångsarbete är under inga
omständigheter ett skyddat arbete utan följer samma principer som vid vilken
anställning som helst.
Därutöver gör klubbhuset upp ett avtal med arbetsgivaren och medlemmen där
bland annat arbetsperioden bestäms, oftast 6–9 månader. Det unika med ett
övergångsarbete är att Klubbhus Fontanas personalmedlemmar finns med som
stöd under hela arbetsprocessen – från att förbereda sig i klubbhuset, till att
skriva kontrakt, lära in medlemmen i arbetet och vid behov ge stöd under arbetsdagen. Ifall medlemmen är sjuk eller frånvarande från arbetet utför Klubbhus Fontanas personalmedlem arbetsuppgifterna. Eftersom detta innebär ett
garanterat utfört arbete för arbetsgivaren och ingen sjukfrånvaro är det ett
trumfkort då vi söker nya arbetsplatser. Under året 2020 har vi inte haft något
övergångsarbete.

10.2.2 Fonttis Service Ab
Fonttis Service Ab, grundades i oktober 2019 som ett självständigt företag som
ägs av Klubbhus Fontana och arbetar med och för Klubbhusets medlemmar.
Fonttis Service finns till för att hitta/skapa arbete för klubbhusets medlemmar.

Under 2020 har vi haft 9 olika arbeten av olika privatpersoner och företag. Arbeten har varit trädgårdsarbeten, hundrastning och andra utomhus jobb.
3 av dem har varit via företag och 6 via privat personer.
Ett av dessa arbete ledde till att vår medlem återkom till den öppna arbetsmarknaden och fick ett arbetskontrakt av företaget utan att Fonttis Service är
en medpart i fortsättningen.
Vi har haft 9 medlemmar på arbete, arbetena har varit allt mellan en gång en
timme, till 3 månader 4 gånger i veckan.
Vi har medlemmar som behöver stöd hela tiden på arbetet, och med stöd har
hen klarat av 30min / 1 gång i veckan.
Känslan av stolthet och det att man klarar av att arbeta och får vara en del av
samhället är väldigt viktigt.
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10.3 Köket och caféet
Köks- och caféteamet är en mycket uppskattad arbetspunkt i Klubbhuset. Deltagarantalet i de dagliga aktiviteterna i
köket har varierat, allt från två till åtta medlemmar. På grund av Covid-19 restriktioner har köket under en stor del av
året dock varit stängt. Under hösten kunde köket igen öppna, dock endast tre dagar i veckan, med en begränsning på
max tre personer sammanlagt i köket för att kunna bibehålla avstånd till varandra. Köket möjliggör en konkret aktivitet
där målet är en lunch som vi avnjuter tillsammans.
De medlemmar som valt köket som arbetspunkt har fria händer att tillreda lunchen och eventuellt också baka bröd eller
laga efterrätt. Den personalmedlem som deltar i köksaktiviteterna har som uppgift att lyfta fram medlemmarnas önskemål och kunnande, stödja i att tillreda enkel och förmånlig husmanskost samt erbjuda en meningsfull aktivitet tillsammans med andra medlemmar. Gruppens dynamik är central i köksaktiviteten och medlemmarna lär känna varandra och
kan hjälpa och stödja varandra i matlagningen.
Dagligen tillreds hemlagad mat som vi planerat tillsammans enligt en på förhand uppgjord matlista. Varje medlem har
möjlighet att påverka matlistan genom att på förhand lämna in sina önskemål. Man har också haft möjlighet att välja en
salladsportion till lunch. En måltid inkluderar varmrätt, sallad, bröd och dryck samt ibland efterrätt. På fredagarna äter
vi veckans rester och lunchen har då kostat 1,50 €. Fredagens lunch har varit väldigt uppskattad och bland annat bidragit till att höja deltagarantalet på fredagar samt förlänga vistelsen i klubbhuset den dagen. För att undvika onödigt
matsvinn brukar medlemmarna på fredagseftermiddagen få ta hem de matrester som eventuellt blir kvar.
Under största delen av året har köket som tidigare nämnt varit stängt, och då har alla fått ha med sig egen lunch. På grund av detta
är alltså antalet serverade måltider betydligt färre än tidigare år. Dagligen har mellan 5-10 personer ätit lunch på Klubbhuset, men
detta har alltså varit egen mat största delen av tiden.

Lunchpriset, 3 € är ett självkostnadspris, inget vinstbringande. För att träna den sociala förmågan har medlemmar och personalmedlemmar under året i slutet av varje månad ätit på restaurang. Dessa gånger har medlemmarna betalat 5 € för maten medan klubbhuset stått för det resterande beloppet. Då en medlem fyller år får hen en gratis matkupong att använda vid lämpligt tillfälle.

Ett s.k. köksmöte har regelbundet hållits där alla är välkomna att delta, inte endast de medlemmar som är aktiva i köket. På mötena planerar vi bland annat större tillställningar där servering ingår. Ett återkommande ämne är hygienen i
köket, eftersom renlighet är ytterst viktigt då vi i vanliga fall dagligen tillreder lunch för 10 - 15 personer. Vi använder
alltid kökskläder (förkläde, handskar och mössa) vid matlagning och servering. Under Covid-19 har även munskydd varit
obligatoriskt i köket och vid servering. Till kökets uppgifter hör också att hålla rent i köket, tvätta och stryka kökskläder
och handdukar. Köksteamet har också haft hand om återvinning av plast, papper, glas och metall.
Klubbhuset har årligen ordnat påsklunch och julmiddag där deltagarantalet varierar mellan 18 - 35 personer. Medlemmarna deltar i förberedelserna, dukar, planerar och tillreder maten. p.g.a. Covid-19 har detta i år tyvärr inte varit möjligt att ordna.
Under tiden då Klubbhuset har fungerat virtuellt har medlemmarna haft möjlighet att delta i matlagning över Microsoft
Teams. Tillsammans med personalmedlemmarna har medlemmarna haft möjlighet att planera vad som ska lagas och
publicerat recept och butikslista på Facebook på förhand.
En caféansvarig tar hand om caféets städning, kaffekokning och försäljning. Produkterna i caféet säljs till självkostnadspris. Den caféansvariga ser till att allting som behövs finns, och sköter även inhandlandet av det som säljs i caféet. I
oktober 2020 gjordes en ytrenovering i café för bidragspengar (1000 €) från Gesellius fond. I renoveringen deltog sammanlagt 13 medlemmar samt flera av personalmedlemmarna.

.
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10.4 Tidningen
Medlemmarna i klubbhus Fontana sammanställer en egen tidning, som utkommit med 3 nummer år 2020.
En av dom tidningarna är marknadsförningstidning, som delas till dom som bekantar sig med klubbhusverksamhet via bekantingsbesök, studiebesök eller delas ut när vi far och presenterar vår verksamhet. Sammanställningen av varje tidningsnummer börjar med ett planeringsmöte där tidningens innehåll planeras.
Vid mötet delger varje närvarande medlem sitt intresse av att skriva en aktuell artikel om vitt skilda ämnen. Tidningsmöten har regelbundet hållits för att diskutera tidningens framskridande och eventuella förändringar i innehållet. Vid mötena har ca 2-5 personer deltagit. Tidningen sammanställs helt från grunden. Dataprogrammet Microsoft Publisher används för att ombryta varje tidning. Eftersom Publisher är ett
relativt enkelt program innebär det att så gott som samtliga medlemmar kan delta, med eller utan stöd.
Detta ger medlemmarna goda möjligheter att träna sig i att använda en dator. Varje medlem skriver på
sitt modersmål och därefter översätts artikeln till det andra inhemska språket. Översättningen engagerar
många av våra språkkunniga medlemmar. Efter att artiklarna översatts skall de korrekturläsas och språket
korrigeras. Även här kommer våra språkkunniga medlemmars kunskaper väl till pass. Ett viktigt inslag i vår
tidning är fotografier eller bilder. Flera av våra medlemmar är intresserade av fotografering och fotograferar gärna till tidningen. Möjligheten finns att träna funktionen ClipArt, med vars hjälp man kan klistra in
gratis bilder från Internet, men vi strävar efter att använda våra egna fotografier. Vi har dataprogrammet
Photoshop i Klubbhusets datorer så man har möjlighet att öva på bildbehandling. Slutligen skall tidningens
utseende eller layout finslipas. Därefter printar vi ut tidningen och sänder den i pappersformat som information till ca 70 olika samarbetspartners. När tidningen är klar har i medeltal ca. 10 medlemmar deltagit i sammanställningen. Våra aktiva medlemmar får vid besök i klubbhuset gratis ta hem ett exemplar av
tidningen. Vi laddar givetvis även upp tidningen på webbsidan.

10.5 Receptionen
Receptionen ”respan” är Klubbhusets lilla kontor. Till de dagliga uppgifterna hör att skriva och översätta olika informationsblad, svara i telefonen, ringa samtal, skriva textmeddelanden, uppdatera vår
digitala Googlekalender, skicka födelsedagskort, skicka veckoblad, uppdatera sociala medier. Via vårt
databaserade medlemsregister registreras medlemmarnas närvaro i klubbhuset. Till dagliga uppgifter
hör att kontrollera att samtliga närvarande medlemmar finns inskrivna i systemet och att medlemmen
kommer ihåg att skriva ut sig då hen avlägsnar sig. Detta är oerhört viktigt eftersom statistiken i annat
fall blir bristfällig.
Klubbhuset använder det databaserade medlemsregistret Salesforce. In i registret skrivs alla bekantningsbesök och besök av utomstående, samt medlemmarnas deltagande i den arbetsinriktade vardagen
och fritidsaktiviteter. Därtill skall textmeddelanden, kort och samtal, både inkommande och utgående
registreras. Utöver detta bör registret regelbundet uppdateras.
Salesforceprogrammet har nyligen uppdaterats och är nytt för många av våra medlemmar, så vi har
under året haft två Salesforce utbildningar i huset.

Till Klubbhusideologin hör s.k. reach-out, vilket betyder att klubbhuset regelbundet håller kontakt
med medlemmar som inte besökt klubbhuset på en tid. Detta innebär att ingen medlem blir bortglömd. Varje medlem har individuella önskemål om hur ofta hen vill bli kontaktad och klubbhuset kontaktar enligt medlemmens önskemål de medlemmar som inte kommit till klubbhuset som överenskommet. Denna kontakt upplevs bland många av våra medlemmar som mycket viktig. Regelbundet försöker vi även kontakta medlemmar som under åren gått vidare och inte mera deltar i den dagliga verksamheten.
För att medlemmarna lättare skall kunna planera sin vecka och på förhand få information om kommande veckas mat, kurser, aktiviteter och aktuella händelser skickas varje torsdag ett veckoblad över
kommande vecka till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress till Klubbhuset. Medlemmarna har
visat sig uppskatta detta veckoblad. Ett annat sätt att informera medlemmarna om kommande aktiviteter är via Klubbhusets Facebooksida. Dessutom skickas varje måndag ett textmeddelande till sammanlagt över 70 medlemmar om den kommande veckans aktiviteter. Detta gagnar speciellt de medlemmar som saknar egen dator.
I respan arbetar oftast två personer. Arbetet ger träning bland annat i sociala färdigheter, noggrannhet, koncentration, datoranvändning, språkbruk, telefonanvändning och organisationsförmåga.
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10.6 Evenemang
”Under året 2020 har vi haft 254 evenemang.”

”Till dessa evenemang hör allt från olika möten och
workshoppar, promenader, besök till arbetsplatser och till fritidsprogram som tex. teater, picknik och annat onsdags kvällsprogram.”

”I dessa evenemang har 785 personer deltagit. ”
”Av dessa 785 deltagare har 537 varit medlemmar och de resterande har
varit utomstående besökare och personalmedlemmar.”

” Tack till alla medlemmar, samarbetsparters, personal, styrelse,
gäster, bekantare samt alla andra
som stöder och är en del av vår
verksamhet”

” Tack till alla medlemmar, samarbetsparters, personal, styrelse, gäster,
bekantare samt alla andra som stöder och är en del av vår verksamhet”

10.7 Digitalisering och hållbar utveckling
I takt med att samhällets strukturer blir mera och mera digitaliserade så ser Klubbhuset också ett stort
behov av att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom verksamhetens utveckling, samt att främja
hållbara arbetsmetoder. Våra mål är att utveckla arbetsmetoder som kan användas för att utveckla
kompetensen och bygga tillit till digitala lösningar. Nedan kan ni läsa om hur vi jobbat med detta projekt under året 2020.

Användningen av kemikalier
I och med Covid-19 har det blivit ännu mer aktuellt med noggrann städning och desinfektion av utrymmena i klubbhuset. Till en början införskaffades ett större antal små flaskor med handdesinfektion för att
kunna ha runt om i huset. Då dessa började ta slut införskaffades större
kanistrar med handdesinfektion och de små flaskorna fylldes på från
dessa. På detta sätt minskade vi även på avfall. Även med desinficerande rengöringsmedel gjordes det på liknande sätt, det skaffades först
mindre flaskor som sedan fylldes på med medel som blandades ut med
vatten.

Materialanskaffning och förnyandet av datorer
Under år 2020 fick klubbhuset 1000€ från Tukilinja för att förnya sina
datorer. Två Lenovo Ideapad laptops skaffades till klubbhuset. Den
ena av dessa har använts som mötesdator och den andra för studier
och annat datorarbete.

Digital kalender
Under år 2019 planerades en digital kalender, vilken sedan togs i
bruk under år 2020. Kalendern har möjliggjort att klubbhusets medlemmar har kunnat lättare ta del av klubbhusets program och tidtabell.

Materialbanken
Hösten 2020 har det arbetats flitigt med ett ämne som kallats för
materialbanken. Då ämnet togs upp på ett möte brainstormades det
kring vad mötesdeltagarna kom att tänka på när de hörde ordet
materialbank. I och med detta påbörjades en storstädning av så gott
som hela klubbhuset, men främst förrådet på övre våningen. Allting
sådant som inte var av nytta för klubbhuset sorterades bort och en
del fördes direkt till avstjälpningsplatsen, och resten såldes och
skänktes bort på ett loppis som ordnades under några veckors tid på
klubbhuset. Loppiset var först öppet för endast medlemmar och personalmedlemmarna, men sedan sattes även en annons ut på Facebook för att hitta en ny ägare till så mycket som möjligt av sakerna. Det som mot förmodan inte gick åt på loppiset fördes slutligen
till avstjälpningen.
I och med att ämnet materialbanken togs upp blev det även aktuellt
att tänka på den digitala aspekten. Sparningsutrymmet som använts
på klubbhuset har visat sig vara oeffektivt och därför uppstod idén
att så småningom övergå till molntjänsten Google Drive. Google Drive
har hittills använts vid sidan om, och har visat sig vara effektivt vid
distansarbete. Det andra sparningsutrymmet som använts fungerar
endast på plats på klubbhuset, och ger därför inte möjligheten för
personalmedlemmar och medlemmar att nå material hemifrån. Användningen av Google Drive ökar medlemmarnas möjlighet till delaktighet och ökar deltagandet i klubbhusets verksamhet. Detta projekt
är dock något som tar tid och kommer även att fortsätta under 2021.

20

”Klubbhus Fontanas verksamhetsmodell grundar sig på att rehabilitering sker bäst i en gemenskap
med betoning på respekt, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter och de rehabiliterandes egna resurser”.
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10.8 Facebook, Instagram, webbsidan
Sedan år 2012 har Klubbhus Fontana haft en Facebook-sida.
Till den arbetsinriktade vardagen hör att uppdatera Facebooksidan med aktuell och allmän information. Information som publiceras kan vara allt från veckans matlista och klubbhusets onsdagskvällsprogram till lediga arbetsplatser och intressanta artiklar. Under
2020 grundades vår virtuella klubbhus i Facebook. En privat facebook
grupp, vart våra medlemmar kan komma och se vad som pågår.
Bland våra medlemmar finns många, speciellt yngre medlemmar, som
privat använder Facebook, varför detta moment är känt för många.
Uppdateringar av sidan lämpar sig speciellt väl som övning i att skriva
på telefon eller dator samt ger datavana.
Klubbhus Fontana har börjat med en Instagramsida år 2017, den har aktiverat sig fint under år 2020. En lista har uppgjorts över vilka som vill
vara med på fotona och vilka som inte vill vara det. Detta gjorde det
lättare att komma ihåg vem som vill synas, vem inte.

10.9 Virtuella Klubbhuset
I mars 2020 när Covid-19 tvingade oss att stänga huset och börja vår anpassade verksamhet, grundade vi 19.3.2020 ett
virtuellt klubbhus på Facebook som heter Klubitalo Fontana Klubbhuset. Vi tog modell av Östra Helsingfors virtuella
klubbhus.
Den arbetsinriktade dagen har flyttats över till det virtuella klubbhuset. Alla Microsoft Teams möten, veckobladet, personalmedlemmarnas arbetstider, öppna arbetsplatser mm. sätts in på det virtuella klubbhuset. Utöver den arbetsinriktade dagen, har det virtuella klubbhuset diskussioner om veckans bästa, om filmer och tv program som medlemmar rekommenderar till andra. Via det virtuella klubbhuset kommer man också in till Jitsi meets, som är öppen 24/7. Personalmedlemmar är där under kaffepauserna, tanken med Jitsi är att det är ett mindre officiellt mötes ställe än teams
möten. Ett ställe som motsvarar Klubbhusets café.
Vi har ett inlägg var vi ber att man checkar in de dagarna man är på det virtuella klubbhuset. I det inlägget har vi över
1500 kommentarer.
Samtidigt fungerar det virtuella klubbhuset som ett annat sätt att hålla kontakt med medlemmarna. Man kan kommentera varandras inlägg och medlemmarna når personalmedlemmar på Messenger via personalmedlemmarnas jobbprofiler.
Efter att vi öppnade husets dörrar igen 1.6. 2020 fortsatte vi att hålla igång det virtuella klubbhuset, en s.k. hybridmodell. Det eftersom det fortfarande var många medlemmar som valde att hellre delta på distans för trygghetens skull.
Det virtuella klubbhuset blev det huvudsakliga sättet att hålla kontakt när vi igen behövde återgå helt till den anpassade verksamheten 1.12.2020.
I slutet av året finns det 49 aktiva medlemmar i virtuella Klubbhuset varav 5 är personalmedlemmar.
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10.10 Medlemsregistret
Salesforce är ett molnbaserat program, som är designat i huvudsak för
hantering av kundrelationer.
Programmet är en del av det finska klubbhusnätverkets planer att ta i
bruk ett nytt system för att föra statistik och använda som medlemsregister för klubbhusen. Klubbhus Fontana tog i bruk programmet i
juli 2015 och planerna är att alla klubbhus som tillhör det finska
klubbhusnätverket skall ta i bruk programmet för att klubbhusen lättare skall kunna jämföra statistik till exempel över medlemmar, besökare, samtal o.s.v. Programmet hjälper oss också att kunna bokföra
våra besökare på ett effektivare sätt eftersom medlemmar som kommer till klubbhuset skriver in och ut sig på en dator när de kommer
och går från klubbhuset.

Systemet noterar automatiskt tider för närvarobesök och med hjälp
av detta är det lätt att på några minuter plocka fram olika former av
statistik. En stor del av uppgifterna har också varit att gå igenom information som matats in och göra nödvändiga uppdateringar. 15-20
medlemmar har deltagit i Salesforce uppgifter.

10.11 Fritidsverksamhet
Mellan kl. 8 och 16 strävar vi till att fokusera på arbete, vilket är en del av den arbetsinriktade vardagen. Onsdagskvällarna från kl. 16 till kl. 19 har däremot varit ämnade för fritidsverksamhet enligt
medlemmarnas önskemål och på deras initiativ. Verksamheten har skett antingen inom klubbhuset
eller på andra ställen. Aktiviteter inom klubbhuset kan t.ex. vara att se på Netflix, spela bordspel,
fotografera, göra egna födelsedagskort, laga mat eller bara umgås. Aktiviteter utanför klubbhuset kan
vara simning, bowling, utegym, frisbeegolf, naturpromenader, biogramföreställningar, teaterbesök,
utställningar, cafébesök etc. Till kvällsprogrammet hör någon form av kvällsmål.
Onsdagskvällsprogrammet brukar planeras på förhand gemensamt på våra klubbhusmöten, eftersom
det då är lättare att sprida information om kommande program till alla medlemmar. Deltagandet i
onsdagskvällsaktiviteterna är som regel gratis för medlemmarna. Då vi besöker simhallen, bowlinghallen eller andra avgiftsbelagda evenemang betalar dock medlemmarna en egen andel på 5€. I denna
avgift ingår transport till och från evenemanget samt kaffe eller saft med tilltugg. En personalmedlem
är alltid närvarande under onsdagskvällsaktiviteterna. All planering och alla arrangemang kring fritidsprogrammet sköts av medlem och personalmedlem tillsammans. I medeltal brukar 5-7 medlemmar
delta i våra onsdagskvällsprogram.
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12. Samarbetspartners

Hjördis Nymans stiftelse

Klubbhus Fontana
Lokföraregatan 9
10300 Karis
Telefon:
Reception 040 – 865 0591
Admin: 044- 2772891
Öppet:
må – ti 8 – 16
ons 8 – 19
to – fre 8 – 16
E-mail: fontana.klubbhus@2me.fi
Verksamhetsledarens E-mail: sofia.berglund@klubbhusfontana.fi
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