Tävlingen
pågår från maj
till oktober
2019!

Kultur- och fritidstävling 2019
Tävla med er bästa aktivitet!
Kultur- och fritidsverksamhet är en viktig del av äldreomsorgen. Det bidrar till att berika
och skapa en meningsfull vardag för äldre i Linköping. För att uppmuntra till fler kreativa
och innovativa aktiviteter utlyser vi en tävling för bästa kultur- och fritidsaktivitet, där
vårdboenden, servicehus, trygghetsboenden/träffpunkter är välkomna att delta.

Linköpings kommun

linkoping.se/utforarwebben

1:a pris: 12 000:2:a pris: 8 000:3:e pris: 5 000:-

Vilka får delta?
Alla vårdboenden, servicehus, trygghetsboenden/träffpunkter är välkomna att delta. Tävlingen är uppdelad
i två tävlingskategorier, en för vårdboenden och en för
övriga verksamheter.

Vilken typ av aktivitet ska vi tävla med?

3. På vilket sätt andra aktörer i samhället involveras
i aktiviteten.
4. På vilket sätt aktiviteten följer andra aktiviteter
och händelser i samhället.
5. På vilket sätt kommunikationstekniken används i
aktiviteten.

Här är det bara er fantasi som sätter gränser! För att

Hur skickar vi in ett bidrag?

kunna bedöma aktiviteterna likvärdigt finns det dock

Skicka in ert bidrag senast 31 oktober 2019 via e-post till

några riktlinjer att förhålla sig till:

aldrenamnden@linkoping.se enligt följande anvisningar:

• Det ska vara en aktivitet som återkommer regel

• Beskriv aktivitetens innehåll.

bundet i verksamheten. Det kan vara en aktivitet ni

• Bifoga relevanta bilder (max 10 st.).

har genomfört tidigare, eller en ny aktivitet.

• Hur identifieras målgruppen för aktiviteten?

• Aktiviteten ska ha koppling till brukarnas individ
uella behov och ha utgångspunkt i deras efterfrågan.
• Aktiviteten ska innefatta flera händelser som knyter
an till aktiviteten, till exempel förberedelser och
tillbakablickar.
• Aktiviteten ska helst ha sin utgångspunkt i användandet av kommunikationsteknik.

Mångfalds- och genusperspektiv är viktigt.
• Beskriv med ord och bild hela processen kring
framtagandet av aktiviteten.
• Beskriv hur aktiviteten bidrar till upplevelser även
före och efter själva genomförandet, till exempel
förberedelse av aktivitet, tillbakablick på aktiviteten
eller andra händelser som knyter an till aktiviteten.
• Hur beskriver de äldre upplevelsen av aktiviteten? De

Hur bedöms aktiviteterna?
En jury med representanter från politiken, Social- och

äldres egna berättelser ska bli tydliga.

omsorgsförvaltningen, KPR och Kultur och Fritid för

Lycka till!

äldre kommer att bedöma bidragen utifrån fyra kriterier:

För att ge er inspiration och en bra start så ordnar vi en
inspirationsföreläsning 22 maj (se separat inbjudan).

1. På vilket sätt de enskildas intressen fångas upp och
får genomslag i aktiviteten.
2. På vilket sätt ni tar tillvara de enskildas förmågor och
låter dem leda aktiviteten själva.

Frågor
Linda Collin, planeringsledare, Social- och omsorgsförvaltningen, linda.collin@linkoping.se, 013-20 67 96

