Deltagarinformation rekreationsvistelser.
Vuxna 21 årAtt åka på FUBs rekreationsveckor: Att åka på FUBs rekreationsvecka är roligt och
utvecklande. Man blir en del av en härlig gemenskap och får uppleva massor av roliga
saker. Att tillsammans med andra i samma situation göra utflykter, sjunga, bada och sola. Vi spelar spel och
myser inomhus när vädret inte tillåter annat. Våra ledare har god erfarenhet och är duktiga inom respektive
ansvarsområde (teater, spel, sång, musik, friluftsliv m.m.)
Syfte med rekreationsveckan: Syftet med rekreationen är att deltagarna ska få ett avbrott från vardagen på
boendet, de andra boende och den ordinarie personalen. Att vistelse på Tallkrogen är en viktig del i den
sökandes rekreation under året.
Målgrupp: Rekreation på Tallkrogen är för dem som bor på gruppboende, eget boende med stöd eller
hemma och tycker det är roligt att få lämna gruppboendet och möta nya människor, göra nya saker, att få
komma till nya miljöer, tycker om att få vara ute i naturen, tycker om sång och musik och mår bra av att
åka till ny miljö och träffa nya människor.
Kost och logi: Kost och logi 5 600 kr (vuxen) betalas av deltagaren och i det ingår, utflyktsresa, boende, mat,
material etc. Resan till och från vistelsen bokas i god tid både till och från vistelsen och betalas av den
enskilde. Inträden och personliga inköp som godis, glass, lotter etc betalas med fickpengar (500 kr) som
deltagaren tar med sig till lägret.
Ansökan till Tallkrogen: Du fyller i ansökningsformuläret så noggrant som möjligt och skickar det till
Tallkrogen före 1 mars. Formuläret används för planering av det personalstöd du är i behov av och för att
dina önskemål om aktiviteter ska bli möjliga.
Ansökan om insats enligt LSS eller överenskommelse om personalstöd: Du gör också en ansökan om en
insats enligt LSS i form av ledsagarservice eller assistans för ditt behov av personalstöd. Är det
gruppbostaden som ska stå för personalstödskostnaderna skriver du ut en överenskommelse på
Tallkrogens hemsida som boendechef skriver under. Mer information hittar du på hemsidan
www.tallkrogen-fub.se under Tallkrogen läger och vuxna.
Avbokningsregler: Regler hittar du på Tallkrogens hemsida www.tallkrogen-fub.se och sedan under
Tallkrogenveckor, Rekreationsveckor för vuxna.
Du som tar med egen assistans kontaktar Tallkrogen för en överenskommelse.
Du som använder medicin: Det är av största vikt att du i ansökan fyller i dina medicinska behov och uppger
om du har egenvård eller är i behov av hjälp med dina mediciner. Att du vid ankomst till Tallkrogen har en
aktuell medicineringslista med dig samt de mediciner du behöver för hela veckan.
Antagning till rekreationsvecka: Efter 1 mars placeras ansökningarna efter de önskemål som sökande har.
Tidigare år har vi haft 75-80% som vill komma rekreationsveckor 3 och 4. Vi erbjuder då enligt önskemål nr
2 och i tredje hand en vecka som det finns plats på.
Ingen garanti att få en plats: Målet är att så många som möjligt ska få åka på en rekreationsvecka där
gästerna får ett så stort utbyte av varandra som möjligt.
Besked om en plats: Vi skickar ut bekräftelse på om du fått en plats på en rekreationsvecka så snart vi har
en plats ledig. För att minska administrationstiden kommer vi att administrera alla ansökningar någon
vecka efter sista ansökningsdag. Vi tror att det kan bli omkring mitten av april som du kan få ett besked. Du
som får en plats får då inbetalningskort på kost o logi, information om lägret och en packlista. Inbetald
avgift=ja tack till plats.
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