
 

 

Verksamhetsplan för år 2020 

 

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland rf är en ideell förening som arbetar för att 

förbättra livskvaliteten för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och deras anhöriga.  

Föreningen vill skapa kontakter och nätverk, arrangera högklassig fritidsverksamhet samt 

bevaka målgruppens intressen. Föreningen vill genom sin verksamhet erbjuda social 

gemenskap i en trygg miljö.  

För att uppnå målen har föreningen två anställda på kansliet och ca 20 timanställda ledare. 

Allaktivitetscentren Tian i Helsingfors och Ankaret i Esbo upprätthålls som trygga, trevliga 

och ändamålsenliga utrymmen. 

 

FINANSIERING 

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har varit föreningens största 

enskilda bidragsgivare. Föreningen ansöker därtill såsom tidigare om bidrag från stiftelser 

och fonder.  

Föreningen har på våren 2019 mottagit en större donation som tryggar en stor del av 

verksamhetsårets och de kommande verksamhetsårens ekonomi. Donationen tryggar 

föreningens framtid. 

 

PERSONAL 

Föreningen har sedan våren 2019 en heltidsanställd verksamhetsledare och en 

heltidsanställd fritidskoordinator.  

Till verksamhetsledarens uppgifter hör dagliga bankärenden, skriva ansökningar, uppgöra 

verksamhetsplaner, budget och årsberättelser samt i övrigt i samråd med ordförande och 

styrelsen verka för att uppställda mål förverkligas tillsammans med fritidskoordinatorn. 

Fritidskoordinatorn planerar, övervakar och evaluerar fritidsverksamheten och fungerar som 

en länk mellan styrelse och klubbledarna.  

Inom ramen av Tian verkar ca 20 timanställda fritidsledare år 2020. På Ankaret verkar en 

timanställd värd/värdinna. 

1 
 



INFORMATION 

Information om föreningens aktiviteter ges främst i föreningens medlemsblad DUV Vingen 

info, som utkommer sex gånger per år, i sociala medier såsom Facebook samt i FDUV:s 

tidning Gemenskap & Påverkan. Föreningen informerar därtill medlemmarna om 

verksamheten och aktuella händelser vid olika sammankomster. Hufvudstadsbladets sida 

”Föreningsnytt” utnyttjas också.  

En viktig kanal är webbplatsen www.mellerstanyland.duv.fi  

Under 2020 kommer ett häfte med uppgifter om alla klubbars tider, målsättningar och 

arbetssätt att ges ut innan terminsstarten både höst och vår. Därtill kommer föreningen att 

skapa en film om verksamheten som berättar vad vi gör. 

 

FRITIDSVERKSAMHET 

Föreningen har långvarig erfarenhet att arrangera fritidsverksamhet och samarbetar med 

andra organisationer. Föreningen arbetar även för att andra instanser, såsom t.ex. 

arbetarinstitut och idrottsföreningar anordnar kurser och aktiviteter för våra medlemmar.  

Fritidsverksamheten möjliggörs genom de bidrag som erhålls via STEA och olika fonder och 

stiftelser. Fritidsverksamheten ger målgruppen möjlighet till utveckling och sociala 

kontakter, men det främsta målet med fritidsverksamheten är att deltagarna ska ha en 

trevlig stund och en meningsfull fritid. 

Under år 2020 kommer det även att anordnas aktiviteter under sommarmånaderna. 

STEA finansierade aktiviteter: 

Tian har Öppet hus varje torsdag. Då kan medlemmarna och deras vänner umgås i 

föreningens ”vardagsrum”.  Man kan delta i dagens tema som kan vara smyckesworkshop, 

bingo, akvarellmålning eller en gästande teater. Men man kan också komma och dricka en 

kopp kaffe, titta på tv, lyssna på musik och spela sällskapsspel. 

På Tian arrangeras varje vecka därtill flera populära aktiviteter såsom Allsång, Musikklubb, 

Konstklubb och Läslustan. Ovanstående klubbar samt Slöjden i Steinerskolans utrymmen 

finansieras med STEA bidrag. 

Fondfinansierad verksamhet: 

Bowling för alla medlemmar ordnas söndagar i Helsingfors och Esbo. Verksamhet för barn 

och unga ordnas i form av motion i Zacharias Topelius skolan i Helsingfors samt motion och 

bollspel i Arcadahallen. Föreningen ger möjlighet för högstadieelever med särskilda behov 

att tillsammans med skolpersonal besöka Tian under dagtid. Seniorklubben fortsätter också 

att träffas på Tian dagtid. 
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På Ankaret i Esbo verkar förutom Öppet hus en konstklubb för personer med större 

stödbehov. Dansklubben ”Lätta fötter” träffas i en av Esbos stads ungdomslokaler i Stensvik. 

Sommartid ordnas paddlingsturer i Esbo skärgård för medlemmar i alla åldrar. 

Föreningen kommer att anordna evenemang, kortare och längre resor och utflykter, såsom 

friluftsdagar, kryssningar och teaterutflykter. Föreningen strävar till att också under år 2020 

anordna en södernresa. 

Fritidsverksamheten bygger både på gamla traditionella evenemang, såsom klubbarna, 

utflykten till Svartholmen och Raseborgs sommarteater samt nya spännande upplevelser 

som en ny musik- och konstklubb för barn och en resa till Österbotten för en dansgala. 

Föreningen kommer att bemöta anhörigas behov av information och kamratstöd genom att 

ordna föreläsningar, anhörigträffar och rekreation. 

 

UTVECKLING AV VERKSAMHETEN 

Föreningen arbetar för att utveckla verksamheten genom att erbjuda flera nya aktiviteter för 

alla åldersgrupper.  

Det är viktigt att barn och unga hittar vår förening. Ett nära samarbete med Zacharias 

Topelius skolan är därför av yttersta vikt. Målet är att under det kommande verksamhetsåret 

inleda motsvarande samarbete med Minervaskolan. 

För seniorerna är målet att under år 2020 arrangera pop-up verksamhet vilket i praktiken 

betyder bl.a. hembesök.  

Verksamheten utvärderas kontinuerligt genom olika metoder, såsom samtal, observation 

och blanketter. Evalueringen görs både inom föreningen och med hjälp av utomstående. 

 

SAMARBETE 

DUV i Mellersta Nyland är öppen och välkomnar allt samarbete med andra föreningar och 

instanser som arbetar för liknande mål. 

Föreningen samarbetar angående påverkansarbete främst med FDUV och SAMS genom att 

vara med i olika arbetsgrupper. 

Samarbetet med Helsingfors Svenska Marthaförening rf (matlagningskurs), Yrkeshögskolan 

Arcada (motion i olika former), Natur och miljö rf och Finlands Svenska Scouter rf (friluftsliv) 

fortsätter år 2020. 

Föreningen har samarbetsavtal med Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (SAMS), 

Helsingfors Svenska Marthaförening rf, och Steg för Steg rf. Samarbetsavtalen underlättar 

och förtydligar samarbetet. 
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Under år 2020 önskar föreningen fördjupa samarbetet med övriga DUV-föreningar och 

finskspråkiga organisationer. Föreningen informerar samarbetspartner om verksamheten vid 

möten och genom att sända medlemsbladet DUV Vingen info. 

 

DONATION 

I februari 2019 erhöll DUV i Mellersta Nyland en större testamentdonation bestående av 

flera bostadsaktier, några fastigheter, börsaktier och kontanter. 

Styrelsen kommer att på bästa sätt följa den placeringsstrategi som höstmötet i november 

2019 behandlat och gett direktiv enligt det förarbete som styrelsen har gjort med hjälp av 

utomstående placeringsrådgivare. Styrelsen presenterar föreningens placeringsstrategi vid 

föreningsmötena. 

Under år 2020 förbereder styrelsen ett förslag om hur dessa medel bör förvaltas så att de på 

bästa sätt kommer medlemmarna till godo. Förslaget kommer att grunda sig på separata 

utredningar som berör både förmögenhetsförvaltning, juridiska aspekter och mer 

föreningsspecifika frågor. 

Styrelsen fortsätter att utveckla förvaltningen av donationen under verksamhetsåret 2020. 

 

MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER 

Föreningen är medlem i FDUV rf, Nylands svenska ungdomsförbund rf, Finlands 

Handikappidrott och -motion VAU rf, Kynnys ry, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry och 

Skipper rf. 
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