
Livskvalitet gjennom 

egenmestring og livsutfoldelse



Hauka rekreasjon og

fritidssenter

Med vel 800 m2 til disposisjon vil prosjektet 

fremstå som et moderne og funksjonelt 

senter tilpasset funksjonshemmede  



Innfallsvinkel til konferansen

 Kan vårt konsept dekke et 

rehabilteringsbehov overfor brukergrupper 

med udekkede behov. J.fr. prosjektets 

mandat pkt.6



Målgrupper

 Hauka rekreasjon og fritidssenter skal gi 

tilbud om aktivitetsbasert avlastning, 

rekreasjon, sosialt samvær og fritidsopphold 

tilrettelagt for funksjonshemmede.

 Det legges videre opp til ferie og 

rekreasjonsopphold for funksjonshemmede 

og deres pårørende.



Mål og ideologi

 Fokus på universell utforming av bygg, 
utemiljø, produkter og tjenester. Skal sikre 
at ulike brukergrupper skal ha like 
muligheter til aktivitet og deltakelse.

 Brukermedvirkning. Aktiviteter og innhold 
skal legges opp på en slik måte at det vil 
stimulere den enkelte til selvaktivitet 
gjennom aktiv deltakelse.

 Livskvalitet gjennom mestring og deltakelse.

 Konfidensialitet knyttet til personlige forhold.

 ”Non-profit” organisasjon.



Eierskap

 Drift organisert som stiftelse med eget 

driftsstyre.

 Bygg kommunalt hvor stiftelsen betaler mnd. 

husleie.(Dekning av løpende kap.kostnader)



Verdigrunnlag

 Skape livskvalitet gjennom egenmestring og 

livsutfoldelse.

 Konseptet bygger på den erkjennelse at 

behovet for rekreasjon og fritidsaktiviteter er 

en viktig del av våre liv.

 Profitt og fortjeneste skal ikke være et 

bærende element. Balansert drift.



Aktivitetstilbud

Eksterne aktiviteter ved kjøp av aktivitetspakker:

 Fysisk aktivitet gjennom lek, dans og musikk.

 Ulike musikkaktiviteter arrangert og drevet av musikere.

 Laksefiske i Gaula tilrettelagt for funksjonshemmede.

 Ulike aktivitetstilbud med hest.

 Ulike aktivitetstilbud med hund.

 Åpen gård.

 Aktivitetstilbud arrangert av Gauldal Motorklubb.

 Seteropphold med innlagte aktiviteter.

 Bassengaktiviteter.

 Skiskyting tilrettelagt for funksjonshemmede

 Villmarksdag ved Ramstadsjøen

 Transporttilbud med minibuss.

 Henting og bringing av brukere kan avtales med 

den enkelte kommune/bruker.



Aktivitetstilbud



Bemanning. 

Tilrettelagt for heldøgns drift

 Høyskoleutdannet faglig og administrativ 
ledelse. 1 årsverk.

 Miljø- og aktivitet inntil 7,5 årsverk.

 Nattvakt. Inntil 2 årsverk.

 Vaktmesterbistand inntil 20% st.

 I tillegg kommer variable tillegg/vikar og 
ekstrahjelp etter vedtatt budsjett.

 Instruktører i forbindelse med gjennomføring 
av aktivitetspakkene.



Sentrale bygningsmessige 

forhold

 Universell utforming.

 Heisforbindelse fra hovedetg. til 2.etg.

 13 brukerrom.

 Egen gymsal og aktivitetsrom.

 Godkjente kjøkkenfasiliteter.

 J.fr. for øvrig tegninger.



1. etasje



2. etasje



Økonomi

 Basert på budsjettskisse og ved full drift vil 
løpende driftsutgifter komme opp i vel 10,8 
mill. kroner på årsbasis i 2013 kroner. 
Kapitalkostnader er her inkludert.

 Avhengig av antall driftsdøgn pr. år vil 
døgnpris pr. bruker bli ca. kr. 2500,- pr 
døgn, inkludert egenandel fra bruker.

 Ut ifra respons så langt må døgnpris 
vurderes nedsatt.

 Maks brukerantall er planlagt til 13 



Driftsstart

 Hauka Rekreasjon og Fritidssenter tar sikte på 

å komme i gang med drift i løpet av 2014?

 Egen hjemmeside www.hauka-rf.no



Livskvalitet gjennom egenmestring 

og livsutfoldelse

Takk for 

oppmerksomheten


