VERKSAMHETSPLAN
Ideella föreningen Dalbo 2020 - 2022

En ljus framtid!
Ideella föreningen Dalbo är en förening som vi kan vara stolta över. Vi har förändrat och förbättrat
livskvalitén ökat kunskapen och bidragit till ökad rörelse för boende i stadsdelen Araby.

Vi bidrar också till att flera personer har fått möjlighet att öka sina chanser på arbetsmarknaden
genom att vi under året har haft flera anställda på extratjänst/nystartjobb. Tillsammans med anställd
personal i föreningen har vi erbjudit generösa öppettider, aktiviteter och nybakat i caféet varje dag.

När vi bestämde för att ändra inriktning på verksamheten, kommer det kontinuerligt fler kvinnor och
tjejer, vi har också fantastisk personal och en fin mötesplats. Tjejer Emellan har sitt hjärta i
föreningen, fått en ännu mer tydligare plats på mötesplatsen.

Ideella föreningen Dalbo har också varit med i utvecklingen av stadsdel Araby. Där vårt engagemang
och fokus har varit på kvinnor, tjejer och folkhälsa.

I samband med den nya verksamheten Returen – återbruksbutiken som vi öppnade 2019, har nya
målgrupper hittat till oss.

Med viss tillförsikt ser jag en ljus framtid för Ideella föreningen Dalbo – Panncentralen och all värme
vi sprider trots att pannan inte finns kvar.

Denna verksamhetsplan sträcker sig från 2020 – 2022, men kommer att revideras årligen i samband
med årsstämman.

Lotta Roswall Larsson
Föreståndare Panncentralen

Vision
Vår vision är en förening präglad av våra ledord: mångfald, delaktighet, hälsa, jämställdhet och
respekt.
•
•
•
•
•

Vi vill genom vår vision skapa förutsättningar och verksamhet för boende i stadsdelen Araby.
Vi arbetar för att stärka och utveckla verksamheten för kvinnor och tjejer.
Vi vill ge våra besökare möjligheter och tillfällen att känna delaktighet och verkligt inflytande
över verksamheten och stadsdelen Araby.
Vi vill ta tillvara på den enskilda besökarens specifika kunskap, för att bryta isolering och
utanförskap.
Vi vill arbeta för att fördjupa och utveckla samverkansformer med andra föreningar,
organisationer och myndigheter.

Verksamhet
Panncentralen skall arbeta för en trevlig och gynnsam miljö där samtal och mötet mellan människor
står i fokus. Caféet ska vara inbjudande och välkomnade.
Gemenskap och tillhörighet är viktiga faktorer, speciellt för många ensamma människor i området.
Mötesplatsen ska vara en arena för samtal, rekreation, information, diskussion och
områdesutveckling. I samverkan med Växjö kommun, Arbete och Lärande ska Panncentralen ha
kompletterande SFI. Samarbetet med Mariakyrkans internationella grupp i stickcaféet ska fortsätta,
där deltagarna tränar svenska samtidigt gör en insats med babypaket som skickas ut i världen.
Att få vara en samarbetspartner i Araby folkfest är positivt för hela föreningen. Med möjligheter att
marknadsföra alla föreningens verksamheter.
Kvinnor Emellan
En kärnverksamhet för kvinnor då vi fikar, pratar, gör studiebesök, utflykter eller lyssnar på inbjudna
gäster. Alla är välkomna och det finns inga krav på medlemskap. Kvinnor Emellan har som mål att
bidra till gemenskap, integration, delaktighet och demokrati. Genom aktiviteterna skapar vi arenor
för integration och ökad förståelse mellan olika kulturella och religiösa grupper.

Tjejer Emellan
Att under året arbeta för att kunna bibehålla verksamheten på Panncentralen och i området. Tjejer
Emellan arbetar på tjejers villkor med de stora livsfrågorna i fokus. Verksamheten arbeta utifrån
tjejernas behov av aktiviteter, upplevelser och kunskap. Arbetet ska ske genom mötesplatser,
samhällsinformation, gruppverksamhet, aktiviteter, utflykter/resor och arrangemang. Tjejer Emellan
ska vidare utveckla vår egen metod, att stärka tjejerna inom de fyra områdena jämställdhet,
demokrati, friskvård och fritidsaktiviteter.

Folkhälsa

Vår verksamhet är hälsofrämjande på olika sätt men här väljer vi att ta upp de mer
traditionella friskvårdsaktiviteterna. Att lära sig cykla ger en känsla av frihet, man kan lätt
förflytta sig i Växjö, bli mer attraktiv på arbetsmarknaden och samtidigt få motion.

Organisation
Panncentralen är organiserad under Ideella föreningen Dalbo. Föreningens medlemmar bidrar på
olika sätt med resurser i verksamheten. I föreningens styrelse sitter representanter från Växjö
kommun, Viktoria Park, Hyresgästföreningen Sydost, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.
Personalgruppen bör bestå av anställda i Ideella föreningen Dalbo, kyrkor, organisationer och skapa
meningsfull sysselsättning för människor i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Växjö kommun.
Kickoffdagarna, är mycket givande för verksamheten och all personal. Vi får vid dessa tillfällen lära
känna varandra, diskutera Panncentralens mål utifrån våra olikheter och skapa en gemensam tydlig
grund att stå på.
Ekonomi
Vi behöver stärka vår ekonomi för 2021, så att vi har förutsättningar att bibehålla och utveckla
föreningen framåt.
Samverkan
Vi samverkar med många olika aktörer och vi upplever styrkan i detta. Samverkan är mycket givande
och utvecklar vår verksamhet. Samverkan med organisationer och studieförbund utvecklas hela tiden
och det känns självklart att ömsesidigt kunna ge och ta från båda håll. Vi vill fortsätta att vara en aktiv
samarbetspartner i stadsdelens Arabys utveckling.
Miljö
Vårt miljöarbete fortsätter för en bättre och hållbar miljö. Att vara en återkommande aktör i Earth
week, genom gemensamma arrangemang. Vi skall vara förebilder och sprida detta till våra besökare.
Returen - Vårt återbruk, ge boende och övriga Växjöbor möjlighet att byta saker. För att spara på
miljön och minska avfallsmängden.
Marknadsföring
Varje år tar vi emot studiebesök för att delge våra erfarenheter till andra. Detta får oss att tänka till
och få nya idéer om hur vi kan utveckla vår verksamhet. Hemsidan, sociala medier och Händer i
Araby har stor betydelse för oss som marknadsföringskanaler
Mångfalden i personalgruppen ger oss tillfälle att även informera på våra två stora språkgrupper,
arabiska och somaliska i vår skrivna information. Vi skall också vara medvetna om att ”Mun till mun”
är en viktig metod för att nå fler.
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