Vem du än är, har du något att ge!
Vi erbjuder dig här en möjlighet att delta som medhjälpare (14 -18 år) eller Ledare (18 år och uppåt) på vårt
läger, en upplevelse du garanterat bär med dig resten av ditt liv! Datumen för lägret är 30/6-11/7, och för din
anmälan tar vi ut en avgift på 300kr, vid enstaka dagar är avgiften 30 kr/dygn. Ni är inte anmälda innan
anmälan är inskickad till Conny (se adress nedan), samt avgiften betald på bankgiro 5554-3763.
Lägret går av stapeln på friluftsgården Marsbäcken utanför Västervik. Där finns stora lägerängar och bra
möjligheter till bad och lek. Det finns även stora möjligheter till inomhusaktiviteter ifall vädret skulle svika oss.
Efter genomfört läger får alla medhjälpare och ledare ett intyg med en personlig bedömning, mycket likt de
bedömningar man får vid genomförd praktik. Detta dokument kommer att beskriva vad man haft för funktion
under lägret, vilka sysslor den inneburit samt en personlig bedömning. Detta dokument är helt frivilligt, men
kan vara bra att använda senare i livet vid t.ex. arbetsansökningar.
Även i år erbjuder vi alla chansen till en REKRYTERINGSBONUS. Ska du åka på lägret och värvar någon av dina
vänner så ska du se till att de skriver ditt namn på anmälningsblanketten. Gör de det så får du tillbaka din
anmälningsavgift efter att både du och din vän genomfört hela lägret.
Leklägret
Leklägret vänder sig till personer med utvecklingsstörning i åldersgruppen 18 år och uppåt (gäster), till
ungdomar från 14 år (medhjälpare) samt till vuxna (ledare). Syftet med Leklägret är att ge personer med
utvecklingsstörning en meningsfull semester i friluftsmiljö. Lägret är även en möjlighet för dig som medhjälpare
eller ledare att utvecklas.
Lägret startar med en två dagars grundläggande kurs där du bland annat får lära dig om olika funktionshinder,
bemötande m.m. Vi ägnar även en del tid till teambuilding och att bygga upp lägerområdet.
Är du intresserad av att delta på lägret, planera för eller sponsra oss? Kika in på hemsidan eller kontakta Conny
Israelsson som är Lägerchef för Lekläger 2014.
Anmälan skickas till:

Conny Israelsson
Åbrovägen 4
578 74 Frinnaryd

Frågor eller övrig kontakt:
Conny Israelsson: 073-5121430
lagerchef@fsslager.se.
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