VERKSAMHETSPLAN
2016
Verksamhetsplanen kommer under året att kompletteras och förändringar
presenteras på vår nya hemsida, magotarm.se/skane-lansforening.

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
Plats/tid

Under verksamhetsåren 2016 kommer informationsmaterial att
distribueras till gastroenheter och primärvårds-mottagningar i Skåne
samt vid våra medlemsträffar.

Avsikt

Medlemsrekrytering samt att sprida information om Mag- och
tarmföreningens verksamhet och mag- och tarmsjukas situation.

Målgrupp

Mag- och tarmsjuka, vårdpersonal, anhöriga, politiker,
försäkringskassans personal, massmedia samt allmänheten.

NYHETSBREV
Nyhetsbrev sänds till samtliga medlemmar två gånger per år.
Målgrupp

Medlemmar och andra intressenter i Skåne.

Avsikt

- Att informera om föreningens kommande aktiviteter.
- Att referera från föreningsträffar samt från föredrag och
artiklar med anknytning till Mag- och tarmföreningen i
Skånes verksamhetsområden.
- Att uppmärksamma förändringar i sjukvård och sociallagstiftning samt aktuella händelser inom handikappområdet.

- Att recensera litteratur av intresse för mag- och tarmsjuka.

AKTIVITETER
ÅRSMÖTE

Tid

12 mars 2016

Avsikt

Att stämma av det gångna årets verksamhet och besluta om
kommande verksamhet samt ge förslag till budget.

Målgrupp

Medlemmar och anhöriga

MEDLEMSTRÄFFAR
Plats/tid

Lämpliga orter i Skåne, januari – december.

Ämne

Aktuella ämnen för våra målgrupper.

Avsikt

Att informera medlemmar och andra intresserade.
Möjlighet för deltagarna att träffa varandra och utbyta
erfarenheter.

Målgrupp

Medlemmar, presumtiva medlemmar, anhöriga samt
allmänhet.

KONTAKTPERSONER
Tid

2016

Plats

På olika orter i Skåne.

Avsikt/målgrupp

- Att stödja och förmedla kontakter mellan medlemmarna
- Att rekrytera bland föreningens medlemmar i Skåne och
utbilda dessa till informatörer och observatörer.
- Att i framtiden representera föreningen i olika
handikapporganisationer, kommunala handikappråd och
liknande organisationer.
- Att inom respektive sjukvårdsdistrikt anordna medlemsträffar och andra aktiviteter.

UNGDOMSVERKSAMHET
Tid

2016

Plats

Lämpliga orter i Skåne

Målgrupp

Ungdomar

Avsikt

- Att träffa ungdomar i samma situation och knyta nya
kontakter.
- Att diskutera de speciella problem som man utsätts för som
ung mag- och tarmsjuk.
- Att lära sig övervinna de "hinder" som man själv sätter upp
i samband med sjukdomen.
- Att få tillfälle att vistas tillsammans med andra i samma
situation och känna igen sig och känna samhörighet.

UTBILDNINGAR
MÅ BÄTTRE HELGER/AKTIVITETSHELGER
Tid

För ungdomar såväl övriga medlemmar våren och hösten,
2016 vid två tillfällen.

Plats

Folkhögskolor i Skåne

Avsikt

Att lära deltagarna leva med sitt funktionshinder och se
positivt på framtiden trots sitt funktionshinder.

Målgrupp

Medlemmar och anhöriga

INFORMATIONSHELG OM INTESTINAL PSEUDOOBSTRUKTION
Tid

Våren 2016

Plats

Lämplig ort i Skåne

Målgrupp

Medlemmar och anhöriga med diagnosen Intestinal
pseudoobstruktion.

Avsikt

Att lära deltagarna leva med sitt funktionshinder och utbyta
erfarenheter, hjälpa och stödja varandra.

STYRELSEUTBILDNING
Tid

Kontinuerligt under året

Målgrupp

Styrelsen och ersättarna

Avsikt

Att höja kompetensen hos styrelsen och ersättarna.

SAMVERKAN MED SKÅNE ILCO
Tid

2016

Plats

Lämpliga platser i Skåne

Målgrupp

Stomiopererade och deras anhöriga

Avsikt

Att fortsätta med den påbörjade samarbetet med Skåne
ILCO där målet att ge stomi- och reservoaropererade bättre
kunskap om sin sjukdom och sitt handikapp.

STUDIECIRKLAR
Tid

När efterfrågan uppstår

Plats

Lämpliga orter i Skåne

Målgrupp

Medlemmar och anhöriga i Mag- och tarmföreningen i
Skåne.

Avsikt

- Att föra samman medlemmar och anhöriga
- Att utbyta erfarenheter
- Att ge råd, stöd och social gemenskap

Medarrangör

Studieförbund

