FINN RETNINGEN

Hovedformålet til FAG
er å jobbe med forebyggende arbeid og
samfunnsintegrering i vid forstand.
Driften av FAG finansieres av private
og offentlige midler.
Våre vedtekter sier at vi ikke kan ta ut
aksjeutbytte. Vi oppfatter oss selv som en
samfunnsnyttig virksomhet.
Vi tilbyr
Avlastningstjenester for
barn/ungdom og unge voksne med
diagnosene ADHD, Asperger syndrom,
Tourettes syndrom og
psykososiale forhold.
Vi organiserer og gjennomfører
ferie- og turvirksomhet for familier og
grupper med anstrengt økonomi.
Vi samarbeider med
offentlige og frivillige organisasjoner
for å benytte
FAG
til integrering og inkludering av
mennesker som av ulike årsaker
står i behov for slike tiltak.

Veistensgutua 37
2653 VESTRE GAUSDAL
Org.nr.: 913 734 874
Geir Marthinsen, Tlf. 91837366,
geir@fagas.no

HMS / Kvalitetssikring
Vi har etablert et eget kvalitetssystem. Dette er godkjent av de
kommuner vi har inngått rammeavtaler med.
Disse rutinene følges daglig opp,
med avviks-registrering, tiltak
og en påfølgende evaluering.

E-post: post@fagas.no
Hjemmeside: www.fagas.no

Vi gir unge voksne og brukere
en ny sjanse og en ny start
for et meningsfylt liv hvor
respekt, inkludering og
integrering
skal oppnås gjennom samarbeid
på tvers av
fag og skillelinjer

Kompetanse og erfaring

Vi har prøvd ut denne innovative måten flere
ganger og vi har flere suksesshistorier som viser at
vårt arbeid nytter.
For disse unge voksen og brukere utgjør vi en
vesentlig forskjell. Vi har tilgjengelig et tverrfaglig
personell som er kvalifisert og engasjert til å bistå
underveis i endringsprosessen og sammen finne
den nye retning!

Ettervernsboliger
Vi disponerer flere boliger som ved behov kan tas i
bruk til en eller flere brukere.

Non Profitt foretak

Kort om hva vi vil oppnå

Vi vil sammen med de som trenger det
utarbeide en reell og individuell plan som
fokuserer på å finne en ny retning.
Dette knyttet til den enkeltes iboende
positive ressurser og ikke la tidligere
begrensninger styre endringsarbeidet.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et must for å
utarbeide en individuell plan, hvor en
oppnår et reelt eierforhold fra start til ferdig
utarbeidet plan.

FAG er en organisasjon som er et non-profitt
foretak, og er meldt inn i Frivillighetsregisteret.
Vi er klare til å finne løsninger og muligheter.
Vi har fokus på det beste for våre brukere,
og ikke økonomisk vinning.

FERIE- OG TURVIRKSOMHET
FAG tilbyr i tillegg kommuner mulighet til å
sende barnefamilier til Gausdal.
Her har vi massevis av spennende aktiviteter.
Dette til familier som oftest,
pga. anstrengt økonomi, har små muligheter
til å ta med seg sine barn på ferieturer i et
opplevelsesrikt og alternativt miljø.
Familier vil på dette grunnlaget, vil få positive
og minnerike opplevelser, som forhåpentlig vil
gi de mulighet til å takle de daglige
utfordringer de står overfor når de kommer
hjem.

Vi har flere suksesshistorier
som viser at vårt arbeid nytter,
og at vi for disse utgjør
en vesentlig forskjell
i det å være ungdom, vokse opp
og bli et selvstendig
og ansvarsfullt menneske.

Hvor utarbeides planen?

Planen utarbeides i Gausdal,
eller alternativt Spania.
Her får vi sammen med brukeren tid, rom
og ro til å reflektere over hvor de står i livet,
og hvilke retninger som kan være aktuelle.
Dette tar fra 8 til 12 uker.

Samarbeid på tvers

FAG inviterer det offentlige hjelpeapparat
til en ny tilnærming til utarbeidelse av reell
individuell plan med brukermedvirkning
og felles samarbeid på tvers.
Gruppebilde på trappa, sommeren 2017

