är öppna mötesplatser som välkomnar alla,
bygger på frivillighet, skapar tillfällen för samtal och nya kontakter samt
uppmuntrar inflytande och delaktighet. Verksamheten är kostnadsfri.
Kärnvärderingarna är humor och glädje, delaktighet, engagemang och
nöjda barn, ungdomar och föräldrar. Vi arbetar enligt Stockholms stads
program för delaktighet, Personer med funktionsnedsättning 2011-2016, §
7, “Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig
fritidsverksamhet”.
är en trygg drog- och
tobaksfri mötesplats för ungdomar.
Prioriterad målgrupp är årskurs 6-9.
Verksamheten är dynamisk. Förvaltningens
mål är att fritidsgården ska vara en plats där
ungdomar kan utvecklas och där kreativitet
och intressen tas till vara. Fritidsledarens
främsta uppgift är att bekräfta och inspirera.
Ett coachande förhållningssätt ger ungdomarna möjlighet till inflytande
och delaktighet i verksamheten. Relationsbyggande och samtal har en
central roll i arbetet.
gemensamma lovaktiviteter som till
exempel läger, fotbollsturneringar,
ridning. Särskilt fokus läggs på idrott,
rörelse och hälsa.
är stipendium ungdomar kan söka
genom kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Coacher kan hjälpa
till med ansökan av stipendier.
med socialtjänst, skola, polis och kyrkan sker. Bland annat
genom samverkansgrupper på högstadieskolorna.

verksamhet på
måndagar och onsdagar riktas till
ungdomar som går i grund/
gymnasiesärskola. Fokus ligger på att
skapa möjligheter för besökarna att
bygga relationer. En gång per månad
arrangeras disco i samarbete med
Fruängens ungdomsgård. Morris ingår i ett rikstäckande projekt
(2013-15); Självbestämmande, inkludering och hälsa. Syftet är att
utveckla fritiden och den öppna verksamhetens möjlighter att
stärka ungdomar som behöver extra stöd.
Se även stockholm.se/fritidforalla, fritidsnatet.se
är en
öppen mötesplats för ungdomar i
årskurs 9 - gymnasiet årskurs 3.
Tuben har ett uppdrag att arbeta
med ungdomars entreprenörskap.
Verksamheten fokuserar på att ge
ungdomarna stöd att skapa och
förverkliga sina egna projekt.

är ett samarbete mellan Farsta
stadsdelsförvaltning och
idrottsförvaltningen. Verksamheten
bedrivs fredagskvällar, med inriktning på
idrott och rörelse för årskurs 6-9.
Exempel på idrotter som utövas är
fotboll, pingis, boxning, handboll, innebandy och basket. Målet är att ha
så bred verksamhet som möjligt och inspirera ungdomar att bli mer
aktiva.

