
 KLUBBHUS FONTANA 

                  ÖPPET: 

Måndag, Torsdag, Fredag 

8—16 

Tisdag  

8—15 

Onsdag  

8—19 

 

 
Fontana är en rehabiliterande arbetsinriktad 
verksamhet i Karis för personer som har eller 

har haft psykisk ohälsa 
 

Baserat på frivillighet, respekt och  jämlikhet 
 

Tvåspråkigt  
 

Kostnadsfritt deltagande i daglig  verksamhet 
 

 Stöder med rutiner och vanor 
 

Verksamheten fokuserar på                              
medlemmarnas resurser och styrkor 

Lokföraregatan 9 

FÖR MENTALT VÄLBEFINNANDE 



VEM KAN BLI MEDLEM 

Minst 18 år fyllda personer från Raseborg och närliggande                          

kommuner  som  känner att  verksamheten kunde gynna 

dem. Inga remisser eller diagnoser krävs för att bli medlem 

 
 

Klubbhuset har en egen bil med vilken     
medlemmar kan få skjuts till Klubbhuset                  

enligt uppgjorda körrutter  
  
 

Vi lagar och serverar lunch till          
självkostnadspris varje dag  

 
  

Fontana ordnar utflykter och                   
evenemang för medlemmarna  

 
  

I Fontana pratar vi både svenska och finska.  
All information ges på båda språken.  

Detta är ett unikt tillfälle att lära sig det andra 
inhemska språket 

 
 

På Fontana har vi 5 anställda            
personalmedlemmar, alla med                         

utbildning inom social och hälsovård 
  
 

Klubbhuset har sin egen styrelse,  
där 2 klubbhusmedlemmar ingår 

 

Följ oss gärna på  

Facebook och                 

Instagram  

Läs mera om oss på vår 

webbsida  

www.klubbhusfontana.fi 



PÅ FONTANA ÄR ALLA JÄMSTÄLLDA 
 

Vi jobbar sida vid sida. Alla lär varandra och av varandra  

 Alla beslut angående verksamheten görs gemensamt 

Medlemmarnas insats i verksamheten är A och O och medlemmar uppmuntras att delta 

i all verksamhet enligt egna resurser 

Fontana är en förening som upprätthålls av medlemmarna tillsammans med                                    

personalmedlemmar. Uppgifter delas upp enligt medlemmarns önskemål varje dag 

Det finns ett stort urval av uppgifter, något för var och en. Föreningen äger hus, bil och 

gård och allt behöver skötas om 

Alla möten och uppgifter är tillgängliga för alla 

Vi har ett eget cafe med plats för social samvaro 

Fontana har inget vårdansvar och ger inga terapier 

På Fontana kan du träna på sociala 
färdigheter 

Du kan få nya vänner och man kan 
umgås, äta mat och dricka kaffe               
tillsammans  

Du kan använda din kreativa                   
förmåga till sådant som gynnar                  
huset 

Vi uppmuntrar till initiativtagande 
hos medlemmar som gärna får dela 
med sig av sina kunskaper om de vill 



PRODUKTIV KOMMUNIKATION 

Social media 

Egen tidning                     

Marknadsföring  

     BLAND ANNAT DET HÄR  

RECEPTION 

Svara i telefon   

Ringa samtal   

Göra statistik   

Ta emot besök  

         FASTIGHET 

       Mindre reparationer  

       Säkerhet   

ADMINISTRATION 

Bokföring   

Bidragsansökningar 

Räkna kassor   

Betala räkningar 

← 

→ 

← 

→ 



CAFE´ 

Koka kaffe   

Sälja   

Diska   

Göra smörgåsar   

← 

 BILEN 

Skjutsa medlemmar       

Tvätta/städa   

Byta däck 

GÅRDEN 

Klippa gräs    

Kratta                

Vattna 

blommor 

KAN DU GÖRA PÅ FONTANA 

KÖK 

Tillreda lunch   

Duka    

Handla   

Diska  

Planera matlistor    

← 

→ 

→ 



 RESPEKT, TILLIT 
På Fontana respekterar vi husets och varandras egendom 

Vi respekterar varandras åsikter och olikheter 

Vi undviker djupare diskussioner om t.ex. politik och religionsfrågor 

Alla har rätt att vara den man är 

Både medlemmar och personalmedlemmar har tystnadsplikt 

All slags utlåning av pengar och försäljning av rusmedel är inte                    

accepterat inom Klubbhuset 

Verksamheten har nolltolerans mot alkohol, droger och våld i                      

Klubbhuset 

Tändstickshus byggt av en medlem 

 
Kontaktuppgifter 

Klubbhus Fontana  

Lokföraregatan 9  

10300 Karis  

(+358) 040 865 0591 

Epost:  

fontana.klubbhus@2me.fi  

Besök oss på vår  

webbplats: 

www.klubbhusfontana.fi  



STÖD FÖR ATT KOMMA UT I ARBETSLIVET 

Fonttis Service Ab  

är ett aktiebolag ägt av Fontana och har som syfte 

att främja Fontanas medlemmars återvändo till  

arbetslivet 

Via Fonttis kan medlemmar få prova på mindre                            

arbetsuppgifter med färre arbetstimmar utanför 

klubbhuset  

Fonttis har ett stort varierande utbud på arbeten 

och varje arbetsuppgift skräddarsys enligt           

medlemmens resurser.  

Alla klubbhus har ett Övergångsarbetsprogram (ÖA) 

Ett ÖA är ett deltids arbetsförhållande med normal lön på den öppna                                     

arbetsmarknaden 

Arbetstiden varierar men är vanligtvis 12-15h / per vecka under vardagar 

Klubbhusets personalmedlem lär sig först arbetet och står därefter för inlärningen av     

arbetet till medlemmen 

Fontana stöder medlemmen under hela arbetsperioden 

 

Alma, som varit Fonttis kund 

info@fonttis.fi 

(+358) 040 819 9459 



SAMARBETSPARTNERS 

FONTANA ÄR ETT CERTIFIERAT KLUBBHUS 

Klubbhusverksamheten är internationell, finns över 300 klubbhus i världen 

Alla certifierade klubbhus hör till det internationella nätverket, Clubhouse                          

International, som har sitt huvudkontor i New York 

I Finland finns det 23 klubbhus  

Fontana är det enda tvåspråkiga klubbhuset i Finland 

Fontana finansieras av kommunerna och STEA (Veikkaus) samt andra stiftelser och 

fonder 

Det finns 37 standarder som alla Fountain House klubbhus följer 

Med jämna mellanrum genomgår klubbhusen en ackreditering som kollar att de  

gemensamma standarderna följs 

Internationella seminarier och utbildningar arrangeras med engelska som                             

gemensamt språk 

2022 


