O
L
L
KO
#2019

för barn och ungdomar inom
särskolans grundskola åk 4 gymnasieskolan åk 4
kfum örebro i samarbete
med örebro kommun

kollo på klacka
Nu är det åter dags för de barn och ungdomar som går i särskolans
grundskola åk. 4 - gymnasium åk. 4 att söka till KFUMs sommarkollo.
Till kollo välkomnar vi dig med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.
Finns ett större vårdbehov hänvisar vi till LSS-enheten i Örebro kommun
för andra insatser. KFUMs sommarkollo anordnas på vår egna anläggning i Klacka-Lerberg som ligger ca 1,5 mil nordväst om Nora. Ansvarig
för verksamheten är föreningen KFUM Örebro i samarbete med Örebro
kommun, och vi vill med denna folder informera om verksamheten.
KFUM Örebro är en del av en världsomspännande ungdomsrörelse med
70 miljoner medlemmar i över 130 länder. Vi bedriver många olika verksamheter och är tillsammans med studieförbundet Sensus huvudmän i
ungdomsarenan Tegelbruket. Det glädjer oss att vår förening kan erbjuda barn och ungdomar i Örebro möjlighet till spännande lägerupplevelser, precis som så många andra KFUM-föreningar gör i vårt land.

var och när?
Klacka ligger mitt i det natursköna bergslagen ca 1,5 mil NV om Nora.
Anläggningen har egen sjö och omges av fin natur med skogen inpå
knuten. Området ger fina möjligheter till bad, friluftsliv, fiske, båtliv,
sport och lek.
Klacka består av två hus. Ett med en stor samlingssal och ett med sovrum, pyssel/mysrum, kök, etc. Deltagarna bor 1-4 st. /rum efter behov.
Vi har egen matsal och kock som serverar god hemlagad mat och vill vi
åka på utflykter har vi minibuss till förfogande.

perioder
2018 kan vi ta emot upp till 28 deltagare per period fördelat på 3 perioder. På period 1 och 2 prioriterar vi dig som behöver lite extra stöd
medan vi på period 3 prioriterar dig som trivs och fungerar bra utan
lika mycket stöd.

perioder		

Klacka period 1		
Klacka period 2		
Klacka period 3		

antal
28
28
28

datum

15 juni - 26 juni
29 juni - 10 juli
14 juli - 25 juli

deltagaravgift
Avgiften för kolonivistelsen räknas
ut efter familjens sammanlagda
inkomst. Om flera barn i samma
familj får plats på kollo betalar
första barnet full avgift, andra
barnet 50% och tredje barnet
25% av avgiften, Fjärde barnet
åker gratis. Avgiften betalas mot
faktura i förskott senast 15 maj.
Som inkomst räknas: Lön
före skatt, inkomst av
egen rörelse, sjukpenning,
föräldrapenning, utbildningsbidrag,
arbetslöshetsersättning,
starta-eget-bidrag, pension,
konfliktersättning, vårdbidrag för
barn och familjehemsersättning.

Årsinkomst
- 80.000
- 100.000
- 120.000
- 140.000
- 160.000
- 180.000
- 200.000
- 220.000
- 240.000
- 260.000
- 280.000
280.001 -

Avgift
450:550:650:750:850:950:1050:1150:1250:1350:1450:1550:-

uttagningen av barnen
Efterfrågan på platser är ofta större än det antal barn som får plats
på kollo. Därför är vi tvungna att göra en behovsprövning där vi bl.a. tar
hänsyn till familjens möjligheter till semester och hela kollogruppens
sammansättning. Därför behöver du som förälder noga fylla i ansökningsblanketten. Ange vilken period som önskas i
första, andra och tredje hand.

ledarna
En viktig del av kollo är det härliga ledargänget.
Många återkommer år efter år vilket gör att
det är kära återseenden varje sommar.
Flera av kolloledarna arbetar till vardags med
barn och ungdomar, några studerar och en del
har erfarenhet av arbete med människor med
funktionshinder. Vi ser alltid till att det finns
ledare med extra vårdutbildning/kunskap.

försäkringar
Deltagarna har samma försäkringsskydd under
kolonivistelsen som de har under övriga året.

besked
Besked om plats lämnas senast i v.16 av KFUM Örebro. Då får ni även
en blankett för att lämna upplysningar om Ert barns dagliga rutiner,
intressen, ev. medicin m.m.

SISTA ANSÖKNINGSDAG 4 MARS!

Ko nt ak ti nf or m at io n:
KFUM Örebro
Lertagsgatan 2
703 47 Örebro

tel 019-6110498
simon@kfumorebro.org
www.kfumorebro.se

ANSÖKAN TILL KOLLO PÅ KLACKA 2019.
OBS, TEXTA NOGGRANT!

Sökande
Pojke

Flicka

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Klass

Skola

Adress
Förnamn

Målsman

Inkomst

Önskemål
Prioritera i 1:a,
2:a, 3:e hand
Ytterligare
önskemål

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Tel bostad

Tel mobil

Fyll i huhållets totala årsinkomst:
Se mer information på s. 6 här i kollobroschyren. (Vid utebliven uppgift debiteras högsta belopp 1550:-).

Klacka period 1: lördag 15 juni - onsdag 26 juni
Klacka period 2: lördag 29 juni - onsdag 10 juli
Klacka period 3: söndag 14 juli - torsdag 25 juli
Önskar gärna att åka på samma period som:
Ja Nej
Har Ert barn tidigare deltagit i denna verksamhet?
Har Ert barn tidigare sökt denna verksamhet?
Finns syskon som söker kollo i år?
Går i grundsärskola?

Övriga frågor

Går i träningsskola?
Går i gymnasiesärskola?
Äter själv?
Hjälpmedel att förflytta sig?
Kan duscha/gå på toa själv?
Kan/får gå ut själv utan tillsyn?
Har personlig assistent/ledsagare i skolan?

klipp här!

Ort

Postnummer

fortsätt på nästa sida!

BESKRIV DITT BARNS FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EV. ÖVRIGA UPPGIFTER

Ort och datum

Ansökan skickas SENAST 4 mars till:
Det går även bra att söka via formulär på kfumorebro.se!

För sökande i
Örebro kommun
KFUM Örebro/ kollo
Lertagsgatan 2
703 47 Örebro
Beslut om plats för sökande
skrivna i Örebro kommun tas av
KFUM Örebro

O.B.S!

Vart söker du i från?

för sökande från
annan kommun
Ansökan skickar ni till
LSS-handläggare i kommun där den sökande är
skriven.
Beslut om plats för sökande
skrivna i annan kommun tas av
LSS-handläggare
i respektive kommun.

klipp här!

Målsmans underskrift

