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Bedömning av verksamhetens kvalitet
Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Regiform: Entreprenad
Inriktning: kommunövergripande öppen träffpunkt för äldre och
personer med funktionsnedsättning som bor i Stockholm.
Sammanfattande bedömning
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav som kan
ställas utifrån upprättat avtal. Verksamheten erbjuder och anpassar
aktiviteter utifrån rådande pandemi för att fortsatt kunna fylla en
viktig funktion för stadens invånare. Rekommendationerna om att
undvika kollektivtrafik har gjort att de flesta besökarna kommer
från Södermalm.
Aktivitetsutbud
Verksamheten är öppen måndag till fredag året runt och vissa tider
under större helger såsom jul, nyår och påsk. I januari anordnades
en friskvårdsvecka med föreläsningar varvat med prova-på
aktiviteter som var välbesökt och verksamheten nådde nya
besökare. Uppmärksammandet av samernas och sverigefinnarnas
nationaldagar med filmvisning, boktips och förtäring uppskattades
av besökarna och en ny aktivitet, klädbytardag, gjorde succé.
På grund av covid-19 fick verksamheten stänga i mars. Aktiviteter
utomhus så som stavgång, gymnastik och minigolf har erbjudits.
Det har varit föranmälan och ett begränsat antal deltagare till dessa
aktiviteter. Under hösten fortsätter utomhusaktiviteter.
Verksamheten öppnar försiktigt upp för fler under hösten så som
sittyoga, utflykter och samtal kring nutidsfrågor.
Det finns möjlighet för föreningar att hyra lokal för sina egna möten
och verksamheten har så smått börjat öppna upp för uthyrning igen.
Brukarinflytande och delaktighet
Verksamheten erbjöd utomhusaktiviteter på olika platser i staden
under sommaren men avbröt dessa då det var svårt att få deltagare.
Under hösten planeras utflykter på olika platser i stan för att nå
deltagare utanför Södermalm. Det finns en efterfrågan på tidigare
populära aktiviteter som film, musik och cirkelträning.
Hemsidan uppdateras regelbundet och man har även startat en
Facebook-sida.
De rekommendationer som finns om att undvika kollektivtrafik, har
gjort att de flesta besökarna kommer från Södermalm.
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Besökarnas inflytande över programverksamheten tillgodoses
genom möjligheten att lämna förslag i förslagslådor eller att lämna
muntliga förslag. Valda representanter för besökarna ingår som
ledamöter i Tellus/Tanto seniorlokus förtroenderåd/programråd och
kan i den rollen påverka innehållet i verksamheten.
Utvecklingsarbete
Den stora utmaningen nu och inför 2021 är att hitta aktiviteter som
kan göras på ett säkert sätt utifrån rekommendationerna.
Verksamheten bokar in aktiviteter som fungerar och följer noggrant
utvecklingen gällande pandemin.
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