Förslag till Verksamhetsplan

Junis Stockholm 2020
Denna verksamhetsplanering ska ge en övergripande bild av Junis Stockholms
verksamhet och identitet. Därför beskrivs våra viktiga utgångspunkter såväl som
konkreta arrangemang och aktiviteter. Junis arbetar utifrån tre områden: Junis
tillsammans, Junis för alla och Junis påverkar.

Junis Hjärta
Junis har tre profiler som vi försöker få med i allt vi gör: Demokrati, Soliditet och
Nykterhet. Från i år har Junis valt att lyfta fram dessa som Junis hjärta – det som
ska genomsyra vår verksamhet.
För alla barn
I Junis ska alla barn vara välkomna och kunna delta. Både barn och ledare ska
bjuda in till träffar och vara en schysst kompis till alla. Hos Junis ska det kännas bra
för alla.
Trygg och nykter miljö
Hos Junis är alla ledare och medlemmar helnyktra. Vi tycker det är viktigt att
erbjuda barn en trygg och nykter miljö – där alla barn kan lita på att ledarna aldrig
kommer vara påverkade. Medlemmar har även möjlighet att avlägga sitt
medlemslöfte från 12 års ålder på våra läger. De medlemmar som avlägger sitt löfte
får en särskild löftessymbol.
Roligt och utvecklande
Att vara med i Junis ska vara roligt och ge barnen minnen för livet. Man ska också
utvecklas som person genom att utmanas och ges ansvar. Som medlem i Junis ska
man få vara med och bestämma vad som händer i föreningen och få stöd av
ledaren. Detta sker både specifikt på demokratiläger men även på varje junis-träff.

Mål
Vi som distrikt har som ambition att stärka och utöka den lokala verksamheten. Det
innebär att stärka befintliga föreningar och att starta ny verksamhet där det saknas.
Vi vill stärka verksamheten lokalt för att sänka trösklarna för barn och familjer att ta
del av Junis verksamhet. Målet är att få en balans mellan distriktsläger och starka
lokalföreningar.

Prioriteringar
Vi kommer satsa mycket på att starta upp på orter i Järvaområdet. Här kommer vi
ha ledarutbildning för nya ledare och stötta dem i att starta verksamheten för
barnen.
Vi kommer att rikta resurserna till att stötta upp befintliga föreningar för att öka
deras lokala närvaro och komma närmare barnen på orterna.
Vi vill stärka ledarteamet i distriktet. Alla ledare ska under året erbjudas fortbildning
för att utveckla sina ledarförmågor. Vi vill ha en utbildning i hjärt-och lungräddning
inför sommarens läger, men även i specifika ämnen så som “trygga möten” (att
samtala med barn i svåra situationer).
Junis Stockholm har alltid arrangerat många läger och det är viktigt för våra
medlemmar och ledare, vi planerar fem läger inför kommande år. Vi vill kunna
erbjuda någon distriktsaktivitet vid varje ledighet/skollov.

Inriktningar
Vi vill under året arbeta mer med att låta barnen påverka vår verksamhet. Genom att
jobba med detta djupgående under demokratilägret hoppas vi även att föreningarna
vill jobba mer med de demokratiska processerna under året. Potentiellt vill vi
uppmuntra till att bjuda in politiker.
Vi vill visa upp junis och vår verksamhet genom skolbesök där vi även visar både
elever och lärare på vikten av nyktra och trygga förebilder. På så sätt kan vi stärka
barns miljö och möjligheter. Vi vill också komma ut på högskolor och föreläsa om
vårt samtalsverktyg “Ludde” för yrkesverksamma. En metod att prata med barn om
missbruk bland anhöriga.
Vi vill att fler barn ska veta vart man vänder sig om något händer hemma, både barn
på våra läger, barn vi möter och barn vi besöker i skolan. Materialet vi använder
kommer från Junis förbund och är riktat till barn.

Förändringar
Vi vill satsa stort på medlemsvärvning från distriktets håll. Fokus kommer ligga på
att stärka föreningar och starta nya föreningar i socioekonomiskt utsatta områden.
På så sätt kommer Junis Stockholm kunna vara för alla barn.

Vi kommer arbeta mer aktivt med strategisk kommunikation och marknadsföring för
att nå ut till nya områden och människor. Vi kommer i större utsträckning att vara en
del av lokala festivaler och familjedagar för att erbjuda, informera om och bjuda in
till Junisverksamhet.

Aktivitetsplan 2020
Våren
Discoturné
24-28 februari
Distriktsårsmöte
28 mars
Vårläger
Ledarfortbildning
Ledarutbildning
Rinkeby/Tensta, Skärholmen, Skarpnäck, Hässelby
Ledarvård
Familjefest
eBas utbildning med registeransvariga
Uppmuntra till minst sex träffar per förening

Sommaren
Fotbollsturnering
HLR-utbildning till ledare
Sommarkollo

13 juni
3 juni
29 juli – 5 augusti

Ledarutbildning

Augusti

Hösten
Filmfestivalen
Harry Potter-läger
Filmturné
Världens barn kick off

30 oktober - 1 november
21-22 november
2-6 november

ledarutbildning
Ledarvård
Uppmuntra Vit jul aktiviteter i hälften av föreningarna
Uppmuntra till minst sex träffar per förening
Initiera verksamhet för 6-7 åringar på någon ort

