Tillsammans gör vi något bra
OMS-fritid samarbetar med föreningar,
studieförbund, förvaltningar, organisationer och
företag för att skapa en bra och meningsfull fritid.

Ljungadalsgatan 2A

Här finns vi

352 46 Växjö
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Annevik

En rikare fritid
OMS - FR I T I D
För personer med en funktionsnedsättning har
fritiden en stor betydelse för ett rikare liv med
livskvalitet och gemenskap. Att få möta andra
människor, utveckla sina förmågor och intressen är delar man får till sig genom att välja
aktivitet i stället för
passivitet.

Fritid ska vara roligt och det finns många
innehållsrika och lustfyllda saker man kan göra
på sin fritid.
En rikare fritid innebär att vi väljer att fylla vår
vardag med olika upplevelser och kunskaper
som vi bär med oss resten av livet.
Alla vi människor behöver också en dos fysisk,
en dos psykisk och en dos social stimulans för
att må bra.

Annevik– ett paradis vid Helga sjöns strand.
OMS-fritid är ansvariga för en del av verksamheten
där och det är också här vi har våra läger,
sommaraktiviteter, övernattningar och andra
intressanta och spännande arrangemang.
Det finns också möjlighet att ha sin
dagliga verksamhet här.
Annevik hyrs också ut, dock ej till privatpersoner.

OMS-fritid ger varje år
ut ett fritidsprogram
för vuxna och ett program för barn och
ungdomar.
I programmen erbjuder under hela året studiecirklar, träffpunkter, olika arrangemang och
danser och fester. Vi är också en länk till ytterligare fritidsverksamhet som erbjuds av andra
aktörer.
Under sommaren har vi också särskilt mycket
verksamhet som vi presenterar i presenterar i
speciella sommarprogram.

Kompiskort - en väg till en rikare fritid
Kompiskortet är en möjlighet för dig som har en
funktionsnedsättning att tillsammans med en kompis
ta del olika aktiviteter och arrangemang.
Kortet innebär att du betalar
som vanlig men din kompis
följer med gratis och det gälMed detta kort behöver bara
ler i hela Kronobergslän men jagMinbetala.
kompis får var med gratis.
bara hos de arrangörer som
Anna Andersson
1
är anslutna. Kompiskortet är
ett samarbete med Kultur och fritid och du ansöker
om det hos OMS-fritid

