Överenskommelse för besökare på

Centralen
Fritidsgården i Lomma
Vad är Centralen?
Centralen är en ungdomsverksamhet som är finansierad av skattemedel. Vi vänder oss till
ungdomar från åk 7 till den dagen man fyller 18 år. Vi som jobbar här är ungdomsarbetare och
vi finns här för att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ditt aktiva
engagemang och ansvarstagande.
Alla har behov av att uppleva trygghet, gemenskap och rättvisa. Alla vill mötas av positiv
förväntan och bli sedda som unika individer. Alla vill få uttrycka sig och uppleva möjlighet att
påverka. Alla vill ha kul, utvecklas och känna att de gör något som är meningsfullt för dem
själva och andra.
Vi vill vara den plats där du får möjlighet och stöd att uppleva just detta.
Vår verksamhet är:
Frivillig; du deltar bara om du själv vill.
Öppen; du behöver inga speciella förutsättningar eller färdigheter för att kunna delta och du
väljer själv hur ofta och i vad du vill delta.
Processtyrd; det är dina intressen och behov som styr. För oss är det inte vad vi gör
tillsammans som är det viktiga utan vad du lär dig och upplever medan vi gör det.
Trygg; vi tillåter inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande
respekt för andra. Detta oavsett om det accepteras av den utsatte eller inte. Därför är också
alkohol, tobak och droger förbjudet i vår verksamhet. Även e-cigaretter.
Så här ser vi på dig!
Vi ser på dig som en ungdom med möjligheter, kraft och potential. Vi vill stötta dig att uppfylla
dina idéer och drömmar. Kanske vet du precis vilken hjälp eller stöd du vill ha eller så har du
ännu inte kommit på vad du egentligen vill. Vår övertygelse är att alla är bra på något och att
alla kan utvecklas på olika sätt för att bli en god kraft i sina egna liv.
Vi vill stötta dig att utvecklas och vi ser vår verksamhet som en plats där du kan lära dig nya
saker som kan vara till nytta för dig i ditt framtida liv. Vi vill att du säger hur vi kan stötta dig
och vi vill också utvärdera om vi lyckats. För oss är det viktigt att du berättar hur vi kan bli
bättre. Vi använder oss av KEKS mötesplatsenkät och gruppenkät för att mäta och utvärdera
vad du tycker om verksamheten. Du har dessutom rätt att få ett ELD-certifikat som ett intyg på
det du lärt dig när du deltagit i verksamheten, detta kan du använda dig av när du söker praktik
eller jobb.
Så här är vi mot varandra!
Det spelar ingen roll var du eller din familj kommer ifrån, vilken sexualitet du har, hur mycket
svenska du kan, om du har någon funktionsvariation eller vilken religion du har eller inte har.
Här ska du kunna ta plats och ge plats samt känna dig säker. Här skall alla kunna vara sig
själva.
Respekt innebär att vi lyssnar på varandra. Vi löser problem och konflikter genom att prata med
varandra i lugn och ro. Om du känner att det är svårt att vara schysst och visa respekt, säg till så
hjälper vi dig med det. Ungdomsarbetare finns alltid här för att stödja dig och andra.

Om du inte godtar detta så kommer ungdomsarbetare först att prata med dig. Om detta inte
hjälper så får du lämna verksamheten och då ringer vi även till din vårdnadshavare/förälder.
Allt våld och hot polisanmäls.
Vi tycker att en god kontakt med vårdnadshavare/föräldrar är viktigt!
Vi vill gärna ha våra besökares personuppgifter eftersom om något skulle hända vill vi kunna
kontakta vårdnadshavaren. Vi vill också kunna kontakta vårdnadshavaren för att kunna berätta
om lärande och framsteg som du gör i verksamheten. Dessutom kan vi enkelt ge er information
om vad som händer på Centralen
Ungdomens namn:___________________________________Födelseår___månad___dag__
Mobil:_______________________Email:_________________________________________
Namn vårdnadshavare:________________________________________________________
Telefon hem:___________________________________________
E-mail vårdnadshavare: ___________________________________

Jag godkänner att Centralen får ha en bild av ungdomen tillsammans med namn.
JA
NEJ
Jag godkänner att Centralen får ha en bild av ungdomen utan namn.
JA
NEJ
Jag godkänner att bild på ungdomen används på vår webbplats, i trycksaker eller på våra
sociala medier, om ungdomen själv godkänner det.
JA
NEJ
Jag har tagit del av och förstår information i denna överenskommelse och intygar det
genom namnunderskrift.
__________________________
Ungdomens underskrift

________________________________
Vårdnadshavares underskrift

__________________________
Datum/Plats

________________________________
Datum/Plats

KONTAKTA OSS:
Vi finns på Ringvägen 11 b 234 41 Lomma
Telefonnummer 040-6411842 040-6411843
Facebook: Centralen Lomma
Instagram: centralenlomma
Öppettider: Tisdag-Torsdag samt Söndag
Fredag och Lördag

kl. 18.00-21.30
kl. 19.00-24.00

Förälder/vårdnadshavare får en kopia av hela dokumentet att ta med hem efter underskrift.

