SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING

Handläggare: Kjell Carlsson
Telefon: 08-508 12 413

Verksamhetsuppföljning
Verksamhetens namn och adress
Kreativt Center
Medborgarplatsen 4
102 68 Stockholm
Telefon 08-615 57 06
hemsida www.sensus.se
Huvudman
Sensus Stockholm-Gotland
Metod
Besök i verksamheten. Samtal med projektledare och enhetschef. Rundvandring i
lokaler. Inhämtande av information från verksamhetsberättelse, statistik och
aktivitetslista.
Besöksdatum
20 maj 2010.
Närvarande vid uppföljningen
Kjell Carlsson, avdelningscontroller Södermalms stadsdelsförvaltning
Inger Hugardt, projektledare Kreativt Center, Sensus
Berit Murley, enhetschef Kreativt Center, enhet Kultur och allmänhet Sensus
Verksamhet
Sensus studieförbund driver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd Kreativt
Center, en öppen daglig verksamhet för vuxna personer med synnedsättning.
Södermalms stadsdelsnämnd har fått uppdrag av kommunfullmäktige att svara för
att det i staden finns en sådan daglig verksamhet.
Avtal
Pågående avtal gäller till och med den 30 juni 2010. Ny upphandling är
genomförd och Södermalms stadsdelsnämnd har den 25 mars 2010 beslutat att
anta Sensus Stockholm-Gotlands anbud avseende drift av verksamheten. Det nya
avtalet gäller till och med den 30 september 2012.
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Aktiviteter
Kreativt Center har i nuläget 18 olika aktiviteter inom friskvård, språk, data,
musik, dans, konst och keramik. Dessutom anordnar verksamheten ett antal
seminarier och studiebesök. Alla aktiviteter förutom keramik är helt utan kostnad
för deltagarna. Verksamheten har samarbete med bland annat Nationalmuseum och
Moderna museet gällande visningar för synskadade. Social samvaro är också en
viktig del i verksamheten. Verksamheten har jul och sommarfester då man visar
upp sina olika aktiviteter.
Lokaler
Verksamheten bedrivs i Sensus lokaler på plan 5 i Medborgarhuset vid
Medborgarplatsen i Stockholm. Lokalerna är ändamålsenliga med god
tillgänglighet. Närmiljön är lättillgänglig med närhet till butiker, samhällservice
och allmänna kommunikationer.
Öppettider
Verksamheten har öppet måndag – fredag 9.00- ca17.00, dessutom anordnar man
en kvällsaktivitet per vecka. Under sommaren har verksamheten stängt sex veckor
efter midsommar samt två veckor i samband med jul-nyår.
Deltagare
Det är cirka 200 personer som regelbundet deltar i någon av Kreativ Centers
aktiviteter. Under år 2009 hade verksamheten totalt 4793 besök vilket i genomsnitt
blir ca 106,5 besök per vecka. De flesta deltagarna är kvinnor men antalet män
som besöker verksamheten ökar. Åldersmässigt är fler än hälften av deltagarna 60
år och äldre. Cirka en fjärdedel av deltagarna har invandrarbakgrund.
Informationsinsatser
Kreativt Center har öppet hus flera gånger per år samt tar emot studiebesök
löpande under året. Verksamheten har upparbetade kontakter med bland annat
syncentralerna, stadens heminstruktörer, SRF, Arbetsförmedlingen för
funktionshindrade, Hagabergs folkhögskola och Sankt Eriks ögonsjukhus.
Annonsering sker regelbundet i Stockholms stads taltidning ”På tal om
Stockholm”, SRFs medlemstidning ”Föreningsnytt” och lokaltidningen
”Södermalmsnytt”.
Bedömning
Kreativt Center drivs i enlighet med de krav och villkor som anges i upprättat
avtal. Verksamheten uppfyller de åtaganden om mervärden som lämnats i anbud.
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