Nyhetsbrev till stödpersoner
i huvudstadsregionen
Under våren 2018 har det hunnit hända både ett och annat
inom stödpersonsverksamheten i huvudstadsregionen, med
en ny, vikarierande koordinator. Att nå ut till en bredare
målgrupp, t.ex. att värva fler frivilliga män har varit ett viktigt
tema för verksamheten under våren. Pilotprojektet
scoutkompis, ett samarbete mellan 4BT och Finlands svenska
Scouter, har rullat igång under läsåret 2017-2018, och
kommer att fortsätta under nästa läsår. Träffar och event för
våra 4BT-aktiva har ordnats. Till vårjippot vid vegahuset
samlades rekordmånga deltagare för att njuta av goda våfflor,
olympiad och allsång!
Engagerade frivilliga stödpersoner har gjort det möjligt för
verksamheten att fortsätta sammanföra nya stödpar, och för
tillfället finns det ca 60-70 aktiva stödpersoner i huvudstadsregionen. Jag skulle vilja passa på att tacka er alla frivilliga,
både gamla och nya stödpersoner, för den otroligt fina och
betydelsefulla insats ni gör. Ni är viktiga!
Höstens träffar och event hittas på följande sida.
Önskar er en riktigt skön sommar!
Karolina

16.8 kl.18.00 Information om scoutkompisprojektet
för frivilliga. Scouthuset, Tölögatan 55
Skulle du eller någon i din närhet vilja höra mer om hur man kan
stöda ett barn i behov av särskilt stöd att delta i scoutverksamheten i
Esbo? Karolina ger gärna mer information via mail eller telefon!

8.9 kl. 10.30-14.30 Utedag i Tenala för stödpar
Höstens utfärd blir till Tenala, där vi tillsammans med ett gäng vildmarksguidestuderande tillbringar dagen ute i naturen. Vi utför enkla, roliga programpunkter och
lagar lunch tillsammans. Dagen är kostnadsfri, och beroende på antalet deltagare
ordnas eventuellt samskjuts från Helsingfors till Tenala. Anmäl er därför så fort som
möjligt. Adressen är Björnbackavägen 30, Raseborg.

10.9 kl.17.30 Infotillfälle om handledning för stödpersoner
SFV-huset G18, Georgsgatan 18, våning 1, rum 101
Vill du träffa andra stödpersoner, få prata om ditt stödpersonsuppdrag eller höra om
andras erfarenheter? Välkommen med och lyssna på vad de fem handledningsträffarna
under hösten 2018 går ut på. Vi inleder kvällen med kaffe och dopp, och sedan berättar
vår handledare Ilona mer om vad handledning innebär och vad man som stödperson
kan få ut av träffarna. Infotillfället är öppet för alla och binder dig inte till att delta i de
kommande träffarna.

25.9 kl.17.30-20.00 Matlagningsträff för stödpar
Medelhavsgatan 14, Busholmen (andra våningen, hiss finns i byggnaden)
Vi lagar en enkel middag (och efterrätt förstås), och sedan äter vi tillsammans. I samma
byggnad finns SAMS nya kontor, här har ni också chansen att se vart vi flyttat! ☺ Solveig
från Marthorna är med och hjälper oss med matlagningen!

4BT kommer under hösten ordna ett konsertbesök för stödpar,
mer info om detta kommer senare.
Anmäl er till den/de träffar ni tänker delta i till
4bt-koordinator Karolina:
Telefon 041 501 2531
E-post karolina.sjoberg@samsnet.fi

