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Om Seniorhuset I.P. Schmidt
Seniorhuset I.P. Schmidt er et kommunalt aktivitetshus, som tilbyder fysiske rammer for aktiviteter for
seniorer og foreninger for seniorer i Fredericia Kommune.
Andre foreninger har mulighed for at bruge lokalerne i det omfang, der er ledig kapacitet. Men seniorer har
fortrinsret.
Seniorhuset IP Schmidt stiller desuden lokaler til rådighed for kommunale funktioner, som har brugerne
som målgruppe.

Vision og værdier for Seniorhuset I.P. Schmidt
Seniorhuset er et stærkt fællesskab og et attraktivt tilbud til alle, der er varigt ude af arbejdsmarkedet.
Huset kendes på de gode og tidssvarende forhold, som indbyder til social aktivitet og forenings- og
mødevirksomhed, og som til stadighed udvikles og tilpasses i samarbejde med brugere og foreninger. Huset
hviler på en åben og demokratisk kultur, som værdsætter inddragelse og medansvar, og prioriterer
synlighed, information og den gode dialog.
Samarbejdet mellem brugere, frivillige, ansatte og foreninger er præget af tydelige og stærke værdier –
hvoraf nedenstående fremhæves som de væsentligste.
•
•
•
•
•
•

Et stærkt fællesskab – vi er opmærksomme på hinanden og har plads til alle!
Et godt samarbejde – hvor vi er nysgerrige, lytter og søger dialogen!
Et højt aktivitetsniveau – hvor vi tænker i nye muligheder og bidrager!
Et åbent hus – hvor vi informerer og skaber synlighed!
Et demokratisk hus – hvor vi har medbestemmelse og tager medansvar!
Et funktionelt hus – hvor vi sætter en høj standard og værner om vores gode renommé!

Formål
Formålet med Seniorhuset I.P. Schmidt er at understøtte Fredericia Kommunes politikker som vedrører
husets målgrupper, f.eks. politik for sundhed, frivillighed, udsathed, ældre og handicap eller andre
relevante politikker og derved danne rammerne for, at
•
•

•

der kan skabes bedre trivsel og øget livskvalitet for seniorer baseret på mangfoldige tilbud indenfor
kultur- og fritidsområdet.
alle seniorer får mulighed for at yde en aktiv indsats som frivillige, så deres viden og kompetencer
anvendes til gavn for seniorerne selv, men også til glæde for andre og derved bidrage til udbygning
af seniorers netværk
udvikle det frivillige sociale arbejde og tilbud til seniorer i Fredericia Kommune gennem
samarbejde med andre aktører på området

Organisering
Der er tre aktivitetshuse for seniorer i Fredericia Kommune - Øster Elkjær, Tavlhøjcentret og Seniorhuset.
Alle tre huse er forskelligt organiseret. På Øster Elkjær beskæftiger Brugerrådet sig udelukkende med
aktiviteter. På Tavlhøjcentret beskæftiger Brugerrådet sig med både aktiviteter og daglig drift i samarbejde
med personalet.
I Seniorhuset deles disse opgaver mellem to foreninger
• ”Sammenslutning af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt”
• “Seniorhusets Aktivitetsforening” (Nuværende Brugerråd).
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Der indgås en samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Sammenslutningen og Aktivitetsforeningen,
der beskriver ansvar, opgaver, rettigheder og pligter. Sammenslutningens bestyrelse og
Aktivitetsforeningen ligestilles med Brugerrådene på de to andre aktivitetscentre og indgår således i den
fælles formandsgruppe.

Den kommunale organisation i Seniorhuset I.P. Schmidt
Seniorhuset huser den kommunale afdeling for Aktivitetsområdet, som består af lederen, medarbejdere og
køkkenpersonale. Afdelingen understøtter alle tre aktivitetshuse.
Lederen har ansvaret for personale, Seniorhusets og Caféens økonomi, daglige drift, vedligeholdelse og
udvikling i tæt samarbejde med Sammenslutningens bestyrelse og evt. nedsatte udvalg/arbejdsgrupper.

Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt
Foreninger, der regelmæssigt bruger Seniorhuset som mødested, indgår i Sammenslutningen af foreninger i
Seniorhuset, der etableres med egne vedtægter og ledes af en bestyrelse.
Formålet med Sammenslutningen er at sikre brugerindflydelse på udvikling, drift og markedsføring af
Seniorhuset med udgangspunkt i husets vision og formål og i respekt for Fredericias Kommunes politikker
for området – alt sammen i tæt samarbejde med den kommunale ledelse i Seniorhuset.
Sammenslutningens vedtægter skal godkendes af det kommunale udvalg, der har ansvaret for aktivitets- og
seniorområdet.

Seniorhusets Aktivitetsforening (erstatter Det nuværende Brugerråd)
Aktivitetsforeningen i Seniorhuset er en forening for borgere, der ønsker at bruge Seniorhuset til mindre
eller større interessefælleskaber, men som ikke selv ønsker at etablere sig som forening.
Formålet med Aktivitetsforeningen er at understøtte og udvikle arrangementer og aktiviteter for seniorer
eller andre, der er varigt ude af arbejdsmarkedet og med særligt fokus på svagere hjemmeboende borgere.
Aktivitetsforeningen etableres med egne vedtægter, bestyrelse og økonomi.
Aktivitetsforeningen er ligesom det tidligere Brugerråd etableret af Fredericia Kommune og er knyttet op
på Seniorhuset – hvis huset lukkes, vil foreningen blive nedlagt. Derfor får foreningen en speciel status, som
beskrives i samarbejdsaftalen mellem Aktivitetsområdets ledelse og ”Sammenslutningen af foreninger”.
Aktivitetsforeningens vedtægter skal godkendes af det kommunale udvalg, der har ansvaret for aktivitetsog seniorområdet.
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