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Klubbhuschefen har ordet 

Välkomna till Pelarens Verksamhetsberättelse 2019, nu har ännu ett år gått. 

Klubbhuset Pelaren är ett ackrediterat klubbhus med fokus på att göra arbetsmiljön öppen, 

tillåtande och inbjudande där alla får möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Pelaren arbetar 

efter den internationella klubbhusmodellen. Verksamheten betonar både arbete och 

gemenskap och stödjer individen i alla områden i livet som påverkas då man lever med 

psykisk ohälsa. Medlemmar och anställda på Pelaren arbetar sida vid sida och driver alla 

delar av verksamheten tillsammans.  

 

Deltagandet i verksamheten bygger på frivillighet vilket innebär att medlemmarna själva 

bestämmer i vilken omfattning de deltar i verksamheten och vad de arbetar med i 

klubbhuset. 

 

Genom arbetet och gemenskapen i klubbhuset utvecklas värdefulla relationer mellan 

medlemmar och anställda, mellan medlemmar och medlemmar. Klubbhuset erbjuder stöd 

till de medlemmar som önskar komma ut i arbetslivet och till de medlemmar som vill börja 

eller slutföra sina tidigare påbörjade studier.  

 

Efter arbetsdagen erbjuds ett socialt program innehållande aktiviteter både innanför och 

utanför huset. 

 

För att garantera kvaliteten av Pelarens verksamhet genomgår klubbhusen regelbundna 

kvalitetssäkringar, en ackrediteringsprocess. Under 2019 präglades våren av 

ackrediteringsprocessen som resulterade i en treårig ackreditering. Det bästa resultat ett 

klubbhus kan få. 

 

Under 2019 kom i genomsnitt 15 medlemmar per dag till Pelaren och i medeltal tillbringar 

man 2,9 timmar på Klubbhuset per dag. Det aktiva medlemskapet är 51 medlemmar (aktivt 

medlemskap innebär hur många medlemmar som besöker klubbhuset under en tre 

månaders period). 
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Pelaren fyllde 9 år den 17 mars, som vi som tidigare år uppmärksammade i samband med 

Ångestloppet den 23 mars i Miramarparken. Under 2019 har fokus i klubbhuset varit på 

Wellness. Klubbhuset ska erbjuda hjälp, aktiviteter och möjligheter för medlemmar att 

utveckla och upprätthålla en hälsosam livsstil. Klubbhuset ska även jobba för jämställdhet 

då det gäller psykisk ohälsa och medellivslängd.  

 

Jag är både glad och tacksam över att få jobba på Pelaren tillsammans med medlemmar, 

handledare, styrelseledamöter och andra som stöttar oss i vårt arbete. Det är ett privilegium 

att få dela arbetsdagen med alla människor som är involverade i klubbhuset. På klubbhus 

fokuserar man på styrkor, och styrkor finns det på Pelaren. Hela konceptet med 

verksamheten är suverän, att det faktiskt finns något som fungerar i Europa, USA, Asien, 

Australien, Nya Zeeland, Ryssland och Afrika. Att känna sig behövd är en så viktig del i 

alla människors liv och kärnan i verksamheten i klubbhusen världen över, Pelaren finns 

och här möts vi som människor, precis som vi är.  

 

Tack för i år och ni är fantastiska allihop! 

 

  

Lotta Eriksson 

lotta.eriksson@klubbhusetpelaren.ax 

  

mailto:lotta.eriksson@klubbhusetpelaren.ax
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Allmänt om klubbhuset 

Ålands Fountainhouse r.f. – Klubbhuset Pelaren vänder sig till människor som har psykisk 

ohälsa med syfte att i Mariehamn bedriva verksamheten i enlighet med klubbhusens 

internationella riktlinjer, fastställda av Clubhouse international. Klubbhuset Pelaren är ett 

ackrediterat klubbhus och medlem i Clubhouse International, Clubhouse Europe och FH-

verkosto (finska klubbhusnätverket). 

 

Vision 

Vår vision är att alla människor med psykisk sjukdom skall få möjlighet att uppnå sin fulla 

potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 

Vår mission är att människor som varit i kontakt med psykiatrin och hamnat i någon form 

av utanförskap skall bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad och behövd.  

Medlemmar som kommer till Pelaren skall behandlas med samma respekt som i övriga 

samhället. Pelaren skall verka för medlemmars sysselsättning, i eller utanför verksamheten, 

samt arbeta för en ändrad samhällssyn av människor med psykisk ohälsa. Detta gör vi 

genom en tydlig och evidensbaserad metod, klubbhusmodellen, samt en utåtriktad 

verksamhet där medlemmen alltid är i centrum.  
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Klubbhuset Pelarens verksamhetsplan 2019 

 

Ämne                 Mål 2019                        Tillvägagångssätt                    Genomfört 2019 

Medlemmar 

 

Riktlinje # 1-5 

-  140 aktiva medlemmar 

- 50% aktiva medlemmar (65 olika 

medlemmar under 3 månaders 
period) 

- Medlemmar stannar 3h/dag i 

medeltal på Pelaren  
- Erbjuda meningsfulla 

arbetsuppgifter, skapa 

förutsättningar att återgå till arbete 

- Erbjuda meningsfulla 

arbetsuppgifter, med mål att skapa 

förutsättningar att återgå till arbete 
 

- Utreda vad som gör att man vill vara 

på Pelaren 

- December 2019: 128 medlemmar 

 

- 55,5 % aktiva medlemmar (50% målet) 
 

- 2,9 h/dag (målet 3 h) 

 

Arbets-inriktade 

dagen 

 

Riktlinje # 15-20 

- Jobba med strukturen 

- vi känslan och den ”ofrivilliga 
frivilligheten” 

- Samarbeta med andra aktörer 

(Boost, Fixtjänst, diakoner m.m) 
- Fokusera på riktlinje 15, jobba 

med engagerandet av medlemmar 

och anställda att jobba sida vid sida 

 - Fokus på den arbetsinriktade dagen 

med meningsfullt arbete och struktur 

- Mera praktiska uppgifter, 

styrkebaserat teamarbete 

- Statistik för reach out. 

- Gemenskapen i huset stark, aktiviteten i 

huset hög. 

-Ångestloppet genomfört 

-Intern handledning i huset med aktuella 

teman 
 

Arbete och 

utbildning 

 

 

 

 

Riktlinje #21-26 

- Internt: Engelska, finska, 

hygienpass, mötesteknik, Personlig 
ekonomi 

- ÖA som är 15–20 h/vecka  

 

- Delta i världskonferensen med fyra 

personer 
- Faculty möte 

- Delta i vår seminariet i Finland 

-Ackreditering 
-jobba med att hitta ÖA som är 15–20 

h/vecka 

 

- Deltagit i världskonferens med 6 

personer 
- Deltagit med 4 personer i 

nationella konferensen i Uleåborg 

- Ackrediteringen genomförd med 
högsta betyg 

- Lediga handledartjänster tillsatta 

- Gammalt, nytt, ÖA på Emmaus 
15-20h/vecka. 

 

 
 

 

Finansiering, 

ledning & 

administration 

Riktlinje #33-37 

 
- Fortsätta med att jobba mot 50% 

finansiering kommuner och 

landskap 
- Nya socialservicelagen 

- Fortsätt jobbet mot 50% finansiering 

kommunerna, kontakten till 
kommunerna. 

- Krav från landskapet att vara 

ackrediterat 

 

 

-Målet med 50% finansiering är inte nådd, 

under 2019 låg finansieringen på 40   

procent av kostnaderna då det gäller 
kommunernas andel 
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Medlemmar 

Under året har drygt 50 medlemmar varit aktiva i klubbhuset, det vill säga deltagit i den 

arbetsinriktade dagen. Antalet besök har varit 3 666. Fördelningen på medlemmarna från 

de olika kommunerna ser ut enligt följande:  

 

Totalt fick vi 4 nya medlemmar under 2019. Varje dag deltar mellan 12–22 medlemmar i 

verksamheten.  

 

Personal 

Pelaren har totalt 4 anställda: tre handledare och en klubbhuschef. Personalens uppgift är 

att bland annat att identifiera medlemmars förmågor, styrkor och färdigheter samt motivera 

medlemmarna i den arbetsinriktade dagen. Under året som gått har två av handledarna 

slutat, varpå två nyanställningar har gjorts.  

 

Praktikanter och studeranden  

Pelaren har haft 5 praktikanter under året. Tre av dem studerade till socionom, en till 

ergoterapeut och en till sjuksköterska. De har studerat vid Arcada och Novia. 
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Den arbetsinriktade dagen  

Vår vision och mission förverkligas genom den arbetsinriktade dagen. Allt arbete som 

utförs på Pelaren är sådant som ingår i den dagliga driften av verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns idag över 320 klubbhus spridda på alla kontinenter i mer än 34länder 

 

Den arbetsinriktade dagen erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och är fördelade på 

enheter som bland annat innefattar kök, café, administration och reception. Medlemmar 

deltar aktivt i husets drift, till exempel lagar mat, städar, renoverar, bemannar receptionen, 

hanterar post och mejl, uppdaterar hemsidan och sociala medier, bokför och tar emot 

studiebesök, med andra ord alla arbetsuppgifter som ingår i driften av Klubbhusets 

verksamhet. 

 

“Standard 20 talks about members having the opportunity to participate in all the work of 

the clubhouse, including administration, research, intake and orientation, reach out, hiring 

and evaluation of staff, public relation, advocacy and evaluation of clubhouse  

effectiveness. If members can be involved in every aspect of the clubhouse, then there is 

usually an abundance of meaningful work to be involved in.” (Sennet M. 2014, Work 

Ordered Day) 

 

 



10 

 

 

 

 

”Klubbhus ägnar sig inte åt terapi, vi menar att gemensamt arbete i det mycket speciella 

sammanhang som gemenskapen i ett klubbhus utgör, är ett synnerligen effektivt sätt att 

uppnå det som vi tidigare alltid sökt uteslutande genom traditionell terapi. Vem du än är 

har arbete stor betydelse i ditt liv. Det ger en känsla av vem du är i förhållande till andra 

människor. Genom att arbeta blir du medveten om dina starka sidor, dina talanger och 

förmågor. När du upptäcker och återupptäcker detta klarnar din självbild, hur du skiljer 

dig från eller liknar andra omkring dig, arbete ger en fast grund att stå på för att inrikta 

och organisera våra vardagar.” (Vorspan, R, Why Work Works, 2014) 

 

 

Klubbhusets reception 

 

“There needs to be a sense of urgency. It needs to be real work that the clubhouse requires 

to accomplish not work created by staff to merely keep members busy to pass away the 

hours of the day. If the work is not meaningful then members will rightfully not be 

interested. They will easily be bored and not see the purpose of completing it. One of the 

major challenges for staff is to create enough meaningful work for members to be involved 

in and engage members in identifying this work” (Sennet M. 2014, Work Ordered Day) 

“Again, our Standards tell us that the “work-ordered day engages members and staff 

together, side-by-side” in the work of the clubhouse. This is the heart of what we do. We 

have to consider the possibility that focusing on all of these committees, and their 

organization and power structures, can be used as an easy alternative to the much more 

difficult task of offering a day full of opportunities that engage members and staff together 

in important and meaningful work.”(Vorspan, R. 2014, What makes Clubhouse communities 

True Clubhouse communities) 
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Köket 

Köket ansvarar för en rad olika arbetsuppgifter varav planering och tillagning av dagens 

lunch är den mest omfattande. Varje dag lagas lunch till 15–20 personer. För 3 euro erbjuds 

en huvudrätt med sallad. Att erbjuda vällagad och nyttig mat till lågt pris kräver medvetenhet 

kring kostnader men också kring storlekar och matsvinn. Den mat som blir över fryses in i 

matlådor som kan köpas för 1,50 euro. Det är ett bra alternativ för den som har ansträngd 

ekonomi att kunna köpa med sig mat hem till middag eller över helgen. 

                        

 

Köket har även ansvar för en rad andra arbetsuppgifter. Smörgåsar till frukost, fika, 

servering, handla, disk, tvätt, städning, daglig bokföring,planering och inköp.  

 

Det kan vara roligt och kännas givande att jobba i köket på pelaren. Roligt att kunna vara 

delaktig i något viktigt och betydelsefullt, som i sin tur gör att man får en känsla av 

yrkesstolthet eller stolthet över lag. Att även kunna hålla yrkesskickligheten eller handlaget 

vid liv och även bli duktigare och öva upp sina färdigheter till en ny nivå. Även öva sociala 

färdigheter och utvecklas socialt och personligt. Bli en tryggare och stabilare kock i 

strävan efter framgång och hälsa, och därmed yrkesskicklighet, kvalitet och uppskattning. 

Att hitta och lära sig gräva efter saltkorn samt att bli en mer kvalitativ kock och individ. 

Att även sträva efter en personlig och yrkesmässig och social mognad och även utvecklas 

på ett intellektuellt plan. / Mats Ekblom 
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Kontorsenheten 

Kontorsenheten ansvarar för klubbhusets administrativa och receptionsarbete som bland 

annat omfattar nyhetsbrev, Pelarbladet, närvarostatistik, ekonomi samt dagliga 

kontorsgöromål som att kolla mejl, hämta och posta brev. Därtill har enheten övergripande 

ansvar för klubbhusets externa informationsarbete som innefattar allt från tryckt 

informationsarbete, hemsida och sociala medier, till studiebesök och föreläsningar. 

En annan viktig del av arbetet är att sprida information om Pelarens verksamhet, 

klubbhusmodellen och psykisk ohälsa. 

 

 

“The Work-ordered Day helps members to reinstall hope in their ability to feel that they 

are worthwhile and have many skills, talents and abilities to offer. With the confidence, 

self-worth and purpose that members develop in the Work-ordered Day they will be better 

equipped to move onto additional achievements such as work or study. A member of 

Steppingstone Clubhouse, Andrew Strachan, at an international conference in Australia 

spoke about recovery. I would like to conclude with something he said in his presentation.  

”Jag kämpade mig ur en mycket djup, mörk och plågsam period i mitt eget liv. Varje 

morgon vakande jag och mådde dåligt med en överväldigande frestelse att krypa ner under  

täcket och stänga av all smärta. Men så påminde jag mig att två av de andra som arbetade 

i gruppen var borta den dagen och närvarostatistiken var redan tre dagar försenad och att 

jag ännu inte skrivit till socialtjänsten om Lucille. Motvilligt tvingade jag mig upp ur 

sängen och gick till jobbet där aktivitetsnivån och andras engagemang i huset snabbt 

fångade upp mig i arbetets rytm och ordning. 

 Varje morgon när jag kom till klubbhuset möttes jag av ett nätverk av fungerande 

relationer, baserade på det faktum att vi behövde varandra och satte värde på det som var 

och en kunde bidra med till vårt gemensamma arbete. Trots det kaos och den förvirring 

som hotade att förlama mig så lyftes jag varje dag i denna intensiva, levande, 
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arbetsorienterade miljö upp till något som var större än jag själv. I det arbete vi utförde 

tillsammans upplevde jag en närhet som jag inte kommit i närheten av i andra 

sammanhang. Jag var inte längre ensam utan en del av något som var större än jag själv.” 

(”Vorspan, R, Why Work Works, 2014) 

 

”Pelaren är bra, därför att man inte är ett hjälplöst vårdkolli utan man kan aktivt påverka 

själv och komma vidare. Ibland kan det handla om något så enkelt som att man klarar av 

att laga middag själv eller betala sina egna räkningar. Man har inte så mycket sociala 

kontakter, energi och motivation när man blir utskriven från sjukhuset, och kanske även 

praktiska problem med boende, ekonomi, familjerelationer osv. En del dagar kanske man 

inte ens kommer upp ur sängen, och det enda som står på agendan är ”sätt på 

tvättmaskinen” eller ”ring till FPA”. Då är det guld värt att få hjälp och stöd av vänliga 

människor, om det sedan är inom den tidspressade vården eller med frivilliga krafter som 

Pelaren. Man är aldrig ensam med sina problem längre, om inte annat kan man bolla 

tankar och få idéer för att sedan kunna gå vidare. Det är också en fantastisk gemenskap på 

Pelaren, man känner varandras styrkor och svagheter, och försöker på alla sätt hjälpa 

varandra. Det är så mycket annat positivt som Pelaren har fört med sig, det känns som att 

komma hem när man kommer in där, brukar jag säga.” // Kristina. 

 

 

 

“Clubhouses use true partnerships to develop and build members abilities, self-confidence 

and self-esteem, lessening the focus on symptoms, lost skills and knowledge due to illness. 

Clubhouse replaces these things with hopes, dreams and opportunities.” (Sennet M. 2014, 

Work Ordered Day) 
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Reach out  

En viktig uppgift är att kontakta medlemmar. Medlemmar kontaktas per telefon, sms eller 

mejl. Allt efter önskemål, detta för att berätta att de är saknade och är välkomna men också 

för att kolla upp läget. För den som mår dåligt eller känner sig ensam är samtalen mycket 

viktiga. Att veta att man är saknad och behövd och att få veta att man ingår i en gemenskap 

gör stor skillnad för många av våra medlemmar. 

 

Jag heter Tina och jag har varit medlem i Pelaren från första början när det startades för 

tio år sedan. Fram tills Pelaren flyttade till ett större hus var jag ganska aktiv i 

verksamheten och jobbade ofta med skrivarbeten. Det var ett bra ställe att vara på, att få 

känna sig meningsfull och ha lite människor runt mig när jag orkade. 

 

Flytten till nuvarande hus var jobbig och den förändringen det innebar kändes inte bra för 

mig. Medlemsantalet ökade, vilket förstås är bra men för mig var det inte det och allt blev 

väldigt rörigt och kaotiskt. Jag som är känslig för intryck och ljud upplevde att huset inte 

var bra för mig att vara på längre. 

 

Jag utreddes senare och diagnostiserades med autism, vilket förklarade varför mycket i 

mitt liv verkat märkligt och annorlunda. Många bitar föll på plats och sakterligen började 

jag få lite ordning i min tillvaro. Jag valde då att, kanske ofrivilligt att vara borta från 

Pelaren under lång tid. 

 

Hundarna har alltid varit en viktig bit i mitt liv och jag har nog dem att tacka för att jag 

alls lever idag. Har jag hund med mig är jag tryggare bland andra människor och jag har 

något att fokusera på när omgivningen blir jobbig. Jag var för snart fyra år sedan i full 

färd med att skaffa en ny valp, då min äldre hund började bli till åren. I samma tag hittade 

jag information om utbildade assistanshundar för personer med 

psykiatriska/neuropsykiatriska diagnoser. Jag blev intresserad och började söka mer. Av 

en tillfällighet fick jag möljlighet att söka till en assistanshundsutbildning här på Åland, 

som bekostades av PAF-medel. Jag kom med på utbildningen och jag blev så glad. 
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Jag hade min valp Svante hemma och nu följde mycket träning och arbete för att förbereda 

honom för utbildningen. All min energi gick åt till detta, men jag mådde ändå så mycket 

bättre än på länge. När han var i ettårsåldern skulle hans hälsa kontrolleras, bl.a för 

rasbundna sjukdomar och sedan var det dags för lämplighetstest för att se om han var 

lämpad till att bli assistanshund. Svante klarade testet och han fick en väst att ha på sig, 

som visade att han nu var assistanshund under utbildning. Men det hade han samma 

rättigheter som en färdig assistanshund att vistas i offentliga miljöer där andra hundar 

inte får vistas. 

 

För mig blev det här ett genombrott, och jag som har svårt att vistas i miljöer med mycket 

människor kunde nu ha Svante med mig överallt. Det kan tyckas utåt att han inte gör så 

mycket, men det gör han. Han hjälper mig väldigt mycket genom att vara med mig. 

 

Jag vågade mig också på att börja besöka Pelaren igen, nu med Svante med mig som stöd 

och distraktion. Upplever det fortfarande som ganska rörigt där, vilket jag inte mår bra av 

men jag har lättare att vistas där nu när jag har Svante med mig och jag kan ha fokus på 

honom i stället för allt som är runt om kring. Det hjälper mig att inte ta in precis allt som 

är runt mig, även om ändå mycket ljud speciellt går rakt in i mig och formligen suger 

energi av mig.  

 

Svante är viktig som lugnande för mig och jag kan genom att smeka och pilla i hans mjuka 

päls lugna ner mig själv och hålla fokus på honom. //Tina. 
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Riktlinjer och ackreditering 

Verksamheten vid varje enskilt klubbhus utgår ifrån de 37 internationella riktlinjerna  

(Se http://clubhouse-intl.org/resources/quality-standards/ ). Riktlinjerna kan betraktas som 

en förteckning över medlemmarnas rättigheter, samt som etiska koder för klubbhusens 

personal, styrelse och administration. Dessutom utgör riktlinjerna grunden för att bedöma 

kvaliteten hos enskilda klubbhus. 

 

Ackreditering 

Accreditation Outcome: Three years  

Expiration: June 30, 2022 

 

               

 

Under vecka 11 från 11-14 mars kom Anders från Stockholm och Jan-Henrik från Oslo för 

att göra en ackreding av vårt klubbhus. Vi såg fram emot besöket med spänning. På 

måndagen fick de ett varmt vällkommnande och vi visade dom runt i huset. På kvällen 

träffade de också en del av styrelsen och konsulterade dem. Enligt ackrediterarna har vi på 

Pelaren en mycket stark gemenskap.  

Veckan fortsatte med många intressanta diskussioner om riktlinjerna, hur de lever och hur 

vi omsätter dem i praktiken. Tillsammans med ackrediterarna kom vi fram till att Pelarens 

verksamhet fungerar bra. Ackrediteringen gick bra, vi fick högsta betyg vilket vi är mycket 

stolta över. Under veckan hade vi givande diskussioner om bland annat inkludering, 

HBTQIA och om hur husen fungerar i Stockholm och Oslo och vi fick nya ideer.  

 

http://clubhouse-intl.org/resources/quality-standards/
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I ackrediteringsrapporten belyser Jan-Henrik och Anders våra styrkor t.ex. att klubbhuset 

har en varm och vällkommnande atmosfär och att vi visar respekt för varandra. Vi har 

förbättrat våra möten som nu är effektivare. Huset har också starkt fokus på arbete och på 

Övergångsarbete. Dessa är bara tre av flera styrkor som lyftes fram i rapporten. Vi är alla 

tacksamma för besöket av Anders och Jan-Henrik som har hjälpt oss framåt!            

 

Faculty 

Världens samtliga klubbhus är organiserade i Clubhouse International (CI), vars främsta 

ansvar är att sprida klubbhusmodellen internationellt och ansvara för utbildning och 

ackreditering (kvalitetssäkring) av enskilda klubbhus, samt koordinera översynen av de 

internationella riktlinjerna. CI bedriver även påverkansarbete och arbetar med 

opinionsbildning inom området psykisk hälsa på en global nivå. 2019 bestod Clubhouse 

international Faculty for Clubhouse development av 96 medlemmar.   

Klubbhuschefen ingår i Faculty, en grupp bestående av medlemmar och anställda som är 

utbildade i CI:s kvalitetssäkringssystem. Klubbhuschefen har under 2019 ackrediterat ett 

klubbhus i Sverige och deltagit i det årliga Faculty mötet som 2019 hölls i Oslo i samband 

med världskonferensen. På mötet träffades ett 80 tal personer från hela världen som alla 

arbetar för att kvalitetssäkra klubbhus.  

 

 

Faculty möte Oslo oktober 2019 
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”Det som räddade mig från personligt förfall och ensamhet var Pelaren, som gjorde att 

jag känner mig som en delaktig medlem i samhället igen. I april 2018 kom jag helt förstörd 

ut ur en ny psykos, till Pelaren, efter att jag blev tipsad om den av Martina Lindholm-

Erikson från rehabiliteringsmottagningen. Jag tänkte först att det här liknar ju en 

dagavdelning och jag kom till Pelaren och berättade om mina diagnoser, tills jag märkte 

att det egentligen  

inte är viktigt för någon här. Och jag fattade att Klubbhuset Pelaren är en speciell 

verksamhet. Jag insåg att man arbetar här side by side och jag visste inte vem som var 

handledare och vem som var medlem. Det är bra att man får delta i den arbetsinriktade 

dagen, man deltar efter hur man orkar.  

 

Man kan också delta i arbete utanför huset. Till exempel när Pelaren engagerar sig i 

Mentalhälsoveckan, kan man vara med i radiointervju, man får representera Pelaren och 

sig själv som medlem, och förklara sitt behov av socialpsykiatrisk verksamhet i det 

åländska samhället. Det är en enorm process och det kan leda till att man känner sig som 

en fungerande medlem av samhället igen.  

Det finns möjligheter att utbilda sig inom Clubhouse-modellen på olika europeiska eller 

amerikanska klubbhus. Man möter mig i klubbhuset utan att förknippa min personlighet 

med en diagnos, och det är viktigt när man har en beroendesjukdom och psykisk ohälsa. 

Man möter mig här utan att döma, här kan jag vara utan att skämmas. 

 

Jag är inte längre (som inom vården) den sjuke Jürgen som måste medicineras, nej här på 

Pelaren får jag fokusera på mina styrkor. Ingen handledare har sagt till mig på Pelaren att 

jag inte kan göra någonting. Efter att jag hade fått mina diagnoser hörde jag bara från 

alla myndigheter vad jag inte kan göra längre, inga studier mer. Jag studerade ändå och 

har fått  

mitt betyg som konstnär. Sjukpension, jag klarar mig utan det. Jag är modig och envis, jag 

låter ingen bestämma vad jag kan eller inte. Det kan bara jag bestämma.  

 

Det känns bra just nu. Jag har Pelaren och jag har NA som är en socialpsykiatrisk 

verksamhet som hjälper mig att tillfriskna. På Pelaren har jag funnit en plattform där jag 

kan engagera mig med olika uppgifter. Ibland städar jag toaletter, eftersom jag vet att det 

behöver göras i huset och det är bra för gemenskapen. Ibland engagerar jag mig politiskt 
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och representerar Pelaren och Clubhouse International i en radiointervju eller i samtal 

med politiker som kommer till Pelaren. Jag engagerar mig i Reseda, Pelaren, och på NA. 

Jag kan inte med ord förklara hur viktigt klubbhuset och klubbhusmodellen är för mig, just 

med side by side och frivilligheten. För en människa med dubbeldiagnos, här i 

gemenskapen blir jag inte dömd och jag behöver inte heller känna skam.  

 

Tack Pelaren för att ni räddade mitt liv från förfall och ensamhet, och tack för att jag har 

möjlighet att växa i den värdefulla gemenskapen. Sedan augusti 2019 är jag sju månader 

och elva dagar utan metadon eller andra substitut för drogberoende. Under hösten har jag 

börjat med en erfarenhetsexpertutbildning här på Åland och jag känner mig hoppfull! Jag 

fortfarande går regelbundet till klubbhus Pelaren och under hösten deltog jag på 

Världskonferensen från Clubhouse International i Lillestrøm i Norge. Jag ser emot fram 

ett bra liv. Tack Pelaren och alla fantastiska människor här!” // Jürgen. 

 

 

 

Kurser, utbildningar och konferenser  

Som en del av Pelarens verksamhet ingår utbildning och deltagande i konferenser för både 

personal och medlemmar. Vi deltar i olika evenemang som arrangeras både av klubbhus, 

CI och övriga samarbetspartners.   

 

Klubbhusen samarbetar på nationell och 

internationell nivå och utbyter erfarenheter 

genom utbildning och internationella 

konferenser. Alla klubbhus följer samma 

riktlinjer och kvaliteten i verksamheten 

garanteras genom ett internt system för 

kvalitetssäkring (ackreditering). 
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Världskonferens i Oslo  

Världskonferensen i Oslo var en otrolig upplevelse om hur klubbhus världen över fungerar 

på lika sätt som Pelaren på Åland. Konferensen var uppbyggd av Plenum, workshop, och 

även en social utflykt. Det förekom även goda pratstunder och utvecklades olika tankar och 

idéer med utbyte om hur ett klubbhus är och skall fungera. Tempot var högt på 

konferensen. 

 

På världskonferensen berättades om hur klubbhusen fungerar och att den psykiska ohälsan 

kommer att växa de närmaste åren. Vi fick även ta del av medlemmars berättelser och hur 

vi kan utveckla ett ännu bättre klubbhus och om hur vi kan bidra till att utveckla 

klubbhusens funktion och agerande. Det var ingen skillnad med vem man diskuterade med 

så var bemötandet likadant. 

 

Var 40:e sekund dör en person med psykisk ohälsa och det dåliga måendet ökar hela tiden. 

Där har Clubhouse international en viktig roll. Klubbhusen stöder genom sitt arbete att 

medlemmar mår bättre då de deltar i den arbetsinriktade dagen, gemenskapen och 

delaktigheten i något som är större än sig själv. Tack för att jag fick komma med och jobba 

för att utveckla klubbhusen tillsammans med Clubhouse international. 

 

Frank Ölander 

 

 

Finska deltagarna i världskonferensen Oslo 
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Nationell konferens i Uleåborg  

I maj 2019 deltog Pelaren med fyra personer i den årliga nationella konferensen i 

Uleåborg. Bland annat diskuterades Wellness, situationen för de finländska klubbhusen 

idag. Klubbhusens viktiga roll för personer med psykisk ohälsa, Medlemsberättelser och 

stigma, motion, fadderverksamhet, hur blir vi bemötta, unga vuxna, vardagens superhjälte 

Mixu Laronen och givande diskussioner med andra klubbhus. 

 

        

  Alla ackrediterade klubbhus i Europa, maj 2019. 

 

Interna utbildningar 

Engelska med Stefan varje måndag har varit mycket populärt. Medlemmarna har också 

haft möjligheten att ta hygienpass, gå första hjälpen-kurs samt att delta i en valskola inför 

valet som var på hösten. 

 

Utåtriktat arbete 

Pelaren arbetar utåtriktat för att öka kunskapen om psykisk ohälsa samt minska stigmat i 

det åländska samhället. Under året som gått har vi haft ett ångestlopp samt deltagit i en 

podd med Steel fm. 

 

Ångestloppet  

Ångestloppet är en årlig tradition och syftar till att bidra till öppenhet kring psykisk ohälsa, 

belysa kopplingen mellan fysisk och psykisk ohälsa och naturligtvis öka kunskapen om 

Pelarens verksamhet. Det första ångestloppet på Åland hölls år 2011 i Mariehamn. Loppet 
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sker samtidigt på flera ställen bland annat i Mariehamn, Göteborg, Stockholm och New 

York. Loppet var även i år en stor publiktilldragelse med dryga 200 deltagare som kom till 

Miramarparken för att gå och/eller springa de 209 meterna. 

 

Vädret var med oss, trots att det snöat bara några dagar innan. Tanken är att väcka 

medvetenhet och minska på fördomar om psykisk ohälsa. Årets tema var ” Wellness”. 

Ångestloppet är populärt och samlar ihop människor från hela Åland. Under dagen hade vi 

även öppet hus på Pelaren.  

 

”Pelarens nionde Ångestlopp hölls i Miramarparken på lördagen. Det hade välmående 

som tema. Ångestloppet ordnas för att uppmärksamma psykisk ohälsa, vilket deltagarna 

Ninnie Westerback och Savanna Hellman också vill göra. -jag sprang för mig själv, 

eftersom jag  

själv lider av ångest, och för andra som inte vågar springa själva, säger Savanna Hellman 

efter loppet. ” (Ålandstidningen, 25.3.2019) 

 

”Välmåendet är något som där för alla, tror Camilla Nyholm. Oavsett problem, diagnoser 

och framtidsprognoser finns det hopp. Idag får vi chansen att stanna upp och boosta 

välmåendet” (Ålandstidningen, 25.3.2019) 

 

     

Förberedelser inför Ångestloppet                       Ångestloppet 
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Ur Camillas tal på Ångestloppet 

Tillsammans får vi genomföra ångestloppet precis så som vi är och så som det passar bäst 

för oss just idag. Jag är en stolt medlem och del i Pelarens gemenskap och jag vill rikta ett 

stort tack till Pelaren för att dom arrangerar ångestloppet och flyttar ut sin fantastiska 

gemenskap hit idag och för att dom bjuder in och delar den med hela samhället. 

  

Det ger oss alla möjlighet att vara mer öppna runt psykisk hälsa och psykisk ohälsa. 

Samtidigt får vi en chans att uppmärksamma hur viktig kopplingen mellan fysisk och 

psykisk hälsa är. Tack för att ni hjälper mig med mitt välmående idag! //Camilla 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Nyholm springer ångestloppet 

 

Mentalhälsoveckan  

Klubbhuset anordnade 2019 års mentalhälsovecka den 7 - 11 oktober. Under veckan 

genomförde vi olika aktiviteter med mentalhälsoveckans tema ”wellness”. På måndag 

eftermiddag lyssnade på Resedas ÅHS-seminarium där Gunnar Sjöblom pratade om 

wellness. Under tisdagen fick vi besök av tre sjukskötarstuderanden från Ålands Högskola 

som gjorde enklare hälsoundersökningar för medlemmar, där uppslutningen blev stor. 

Under onsdagen höll vi frukostbjudning för inbjudna samarbetspartners och politiker. 

Därefter hölls Öppet Hus under dagen, och kvällen avslutades med vårt traditionella 

fackeltåg för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Under torsdagen satte vi oss ned till en 

rundabordsdiskussion om wellness med Jessica Enroos som jobbar mycket med yoga, 

Gunnar Sjöblom som brinner för psykisk hälsa genom motion och med Joakim Svensson 

som jobbar för Folkhälsan med ungdomar. Vi diskuterade wellness utifrån frågan om ”vad 

som får dig att må bra/bättre”. Hela diskussionen spelades in som en Pod, som sedan 
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publicerades på vår hemsida. Hela veckan diskuterade vi wellness i huset, parallellt med 

den arbetsinriktade dagen. Vi gympade, promenerade och mådde bra tillsammans, helt 

enkelt!” 

 

Alandica debatt, juni 2019 

 

 

Möjligheternas torg 

Möjligheternas torg ger möjlighet för föreningarna på Åland att dela ut information om 

deras verksamhet och skapa kontakt med befolkningen av Åland. Temat i år var ” Alla kan 

växa”.  

 

                   

 

 

Att synliggöra klubbhuset utåt: 

Alandica debatt 
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 Wellness och Friskvård  

Wellness bör iakttas som ett hälsofrämjande aktivitet som vi alla behöver. Vad Wellness 

betyder är individuellt och vi har alla olika uppfattningar om hur vi vill uppehålla ett 

hälsosamt liv. Lite räcker en lång väg och på Pelaren satsar vi på att prova oss fram med 

olika aktiviteter utgående från medlemmars intressen. Viktigt är att väcka positiva 

upplevelser inför friskvård tillsammans.  

Under 2019 beviljades Pelaren och klubbhus Fontana 1000 euro från SAMS (En 

intresseorganisation inom det finlandssvenska funktionshinderområdet) Tillsammans under 

året promenerar Fontana och Pelaren med målet att nå New York. Hela projektet avslutas i 

april 2020 med en gemensam friskvårdsdag i Sandösund på Vårdö. 

 

       ”Jag har haft gympa/yoga på 

torsdagar kl 13.30. Vi brukar vara några 

stycken. Jag tycker mycket om yoga för 

att det får en att slappna av. Det är inte 

så svårt heller. Också lite styrkeövningar 

och stretch. Styrkeövningar känns bra i 

kroppen” / Emma 

 

 Övergångsarbeten, arbete och studier 

 

Klubbhusens övergångsarbeten, är ett koncept som tillämpas i alla klubbhus. 

Övergångsarbete är ett deltidsjobb, som omfattar som mest fyra timmar per dag, 8–20 

timmar per vecka och anställningstiden är 6 månader med möjlighet till 3 månaders 

förlängning. Klubbhuset introducerar medlemmen i arbetet och finns som stöd under hela 

perioden. Frånvaro från arbetet uppkommer inte eftersom klubbhusets anställda och 

medlemmar hoppar in som backup.  
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Under 2019 har olika personer arbetat i våra tre övergångsarbeten: 

ÅHS-biltvätt: 3 timmar 2 ggr i veckan totalt 6 timmar 

S-market: 2 timmar 2 ggr i veckan, totalt 4 timmar. Fronta varor innebär att kolla datum, 

plocka fram och städa hyllor. 

I slutet av året fick vi ett tredje övergångsarbete på Emmaus: 3 timmar, 5 dagar i veckan, 

totalt 15 timmar städning. 

 

 

 

Vad ett jobb betyder mycket. 

Har inte ett jobb. Då är alla dagar lika! Det är ingen skillnad mellan vardag och helgdag. 

Pippi Långstrump fick höra att gick hon inte i skola fick hon inget skollov. Hon tyckte det 

var orättvist. Då började Pippi gå i skolan. 

 

Med jobb är det lika. Lägg därtill känslan av att man duger i sin arbetsuppgift. Vad är det 

viktigaste än att man har hittat sin nisch, sin plats i denna värld! I sitt jobb blir man 

stöttad av sina arbetskollegor och man stöttar dem i gengäld. Det som det ger tillbaka är 

mycket mera värt. Att ha ett arbete är värdefullt i ens välmående. Det är bevisat genom 

forskning. //Ulrica 
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Jag tänkte berätta lite om min väg till övergångsarbete. Allt började med bekantskap med 

Pelaren vid inflyttande till Åland, var jag fick med tiden reda på att det finns möjlighet till 

övergångsarbete. Nyfiken och intresserad som jag var, sökte jag jobbet vid ÅHS biltvätt 

och fick det. Vad jag inte visste var att det finns ett så kallat backupsystem vilket innebär 

att andra medlemmar ställer upp då ens egen ork tryter eller att någonting inträffar.  

 

Jag började första arbetsdagen med en handledare för att få instruktioner om hur arbetet 

går till. Jag började med att ta tag i jobbet ivrigt och ville få arbetet gjort väl, timantalet 

skulle vara 4 timmar två dagar i veckan. Jag gjorde arbetet på ungefär 3 timmar vilket jag 

sedan reducerade till två timmar och undrade om inte man skulle kunna få tvätta flera 

bilar. Men jag fick då veta att detta är ju ett övergångsarbete där det inte är någon panik, 

stress eller tvingande. Jag började förstå att ett arbete inte alltid behöver vara krävande 

till det yttersta och att ens eget mående är lika viktigt som att arbetet blir gjort. 

 

Jag trivdes mycket bra med mitt arbete och med hjälpsamma och rådgivande personal som 

fanns hos ÅHS, som backade ut bilarna då bilarna behövde bytas. Under arbetets gång 

kom handledaren från Pelaren och besökte och undrade hur arbetet gick och om man 

undrade  

om något. Att tvätta bilar på detta vis är en mycket bra lärdom om hur man skall hantera 

ett arbete och att förstå sin ork och mående för att bli bättre. Dessutom fick man en positiv 

känsla över att man gör något i samhället fast det endast var två dagar i veckan.  

 

Jag har nu till tänkt söka ett halvtidsjobb som städare på Emmaus via Pelaren och se om 

min ork och min kapacitet är tillräcklig för att jobba halvtid från måndag till fredag 4 

timmar per dag. Med andra ord är övergångsarbete och halvtidsjobbet den rätta vägen för 

att kanske en dag orka jobba heltid. // Frank 

 

 



28 

 

 

 

 

Arbete och studier 

Förutom övergångsarbete stöder Pelaren medlemmarna till att söka arbete, vi hjälps åt att 

skriva arbetsansökan och uppmuntrar varandra till studier. 

Vi uppdaterar vår anslagstavla med lediga arbetsplatser från AMS och har inrättat ett 

studierum för studeranden. Under året har flera medlemmar jobbat med ett övergångsarbete. 

 

Socialt program 

Arbetar du så har du också fritid. Klubbhuset erbjuder en uppsjö av olika fritidsaktiviteter. 

Medlemmar och handledare planerar och genomför alltid dessa tillsammans. Som exempel 

på aktiviteter kan nämnas; Bio, spelkvällar, kreativ fredag, träning, stadsvandringar, 

musikgrupp, bugg, marknadsbesök resor och rekreation. Klubbhuset har regelbundet öppet 

en söndag i månaden samt kvällsöppet varje onsdag. Vi har även öppet under de stora 

helgerna såsom påsk, midsommar och jul, utöver det har vi även grillkvällar, halloweenfest 

och kräftskiva. 

 
Rekreation i sandösund september 201 
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Sammanfattning av trivselundersökning 

 

Under hösten har en trivselundersökning gjorts på klubbhuset. Av de 18 svar som 

inkommit var 1 person i åldern 20–25 år, 2 personer 26–30 år, 6 personer 31–40 år, 3 

personer 41–50 år, 1 person 51–60 år och 4 personer 61–70 år. Ingen i åldern 18–20 år har 

svarat.  

10 kvinnor och 6 män har svarat på undersökningen. En person har uppgivit transperson 

eller annat. 

 

Det som enligt undersökningen är uppskattat av medlemmarna är bland annat att man 

duger som man är, man känner sig värdefull och får bra stöd i arbetet. Det arbete som 

utförs är utmanande, meningsfullt och äkta, d.v.s. det leder verksamheten framåt. Det finns 

olika arbetsuppgifter att göra, man får välja. Man känner sig behövd. Både handledare och 

medlemmar upplevs som bra och gemenskapen är viktig. På klubbhuset får man samla 

intryck, utvecklas, och även se andra utvecklas. 

 

 

Det känns bra att vara med i ett större sammanhang, både i Finland och internationellt. I 

klubbhuset finns många möjligheter och man får även vara med och motverka stigma i 

samhället. Om man har varit borta en tid så är man alltid välkommen tillbaka. Maten är 

god och även kaffet är uppskattat. Övriga ord som förekommer i undersökningen är 

engagemang, fin stämning, trevligt, roligt, kärleksfullt och vänligt. 

 

Det som kan förbättras på klubbhuset är enligt undersökningen att det kunde vara lugnare 

och öppnare. Mer saklig och bättre kommunikation och ta itu med konflikter tidigare. 

Förståelse för att man ibland inte orkar arbeta utan behöver vila sig. Det önskas bättre 

ordning och reda och att fler personer som mår dåligt skulle komma hit.  

Pelaren kunde marknadsföras bättre och det kunde finnas en tydligare bild av våra 

samarbetspartners, vilka som är med i de olika organisationerna. Ytterligare önskas att 

informationen om olika aktiviteter kunde gå ut tidigare, förslagsvis ett par dagar i förväg. 
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Klubbhus bidrar till minskade samhällskostnader 

 

Kostnaderna av två sjukhusplatser per år motsvarar kostnaderna för ett klubbhus för ett år.  

Om man placerar en euro i klubbhus, sparar det per medlem 4,57 euro på 

sjukhuskostnader.  

 

Källa: Esko ry:n ROI laskelma 2018 

 

Statistiken visar att medlemskap i ett klubbhus resulterar i avsevärt minskat dagar på 

sjukhus (Di Massa er al, 2001), minskad användning av sociala insatser och öppenvård 

(Konsulent firmaet KX, 2011), bättre livskvalitet (Jung, SH och Kim, Hj, 2012, Psychiatric 

Rehabilitation Journal, 35, 460-65) och att medlemmar blir mer benägna att söka arbete 

och behålla arbete (Schonebaum, A och Boyd, J, 2012, Psychiatric Rehab Journal, 35, 391-

95).  

 

“The needed work in a clubhouse never stops and the relationships we build remain with 

us for a lifetime. Being productive is healthy. At the end of our busy day, we can go home 

and feel the sense of pride, accomplishment and self satisfaction that Susan Omansky was 

referring to. We can develop the self respect that only meaningful work can provide. And 

along the way, we can develop some good friendships. This becomes a wonderful way to 

spend our life”( Emory N. 2015, Building the Work Ordered Day) 
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Styrelsen på Pelaren  

Styrelsens mandatperiod är två år (2018–2020) Styrelsen sammansättning ser ut enligt 

följande: Under mötet valdes följande styrelse: Ordförande: Christian Beijar, 

Viceordförande: Lotta Nordberg, Styrelsen: Elisabet Ejvald, Jurgen Bogle Anna-Mia 

Tuominen, Katarina Ulenius, Ingrid Zetterman, Philippa Dunderfelt Tony Wickström 

Suppleanter: Angela Sjöberg, Gunnar Sjöblom, Håkan Mansnerus, Marita Löfroth. Som 

sekreterare fungerar Lotta Eriksson.  Vid styrelsemötena medverkar en 

handledarrepresentant som alternerar mellan handledarna.  

 

Riktlinje nr.33: Klubbhuset har en oberoende styrelse, eller, om det är knutet till en 

finansiär som huvudman, en fristående rådgivande styrelse som består av personer som 

är i en unik position att tillhandahålla stöd och föra klubbhusets talan i frågor som rör 

ekonomi, juridik, lagstiftning, anställningsutveckling och samhälleligt stöd.  

(internationella riktlinjerna 37 stycken, se bilaga) 

 

Ekonomi och finansiering  

Pelaren finansieras idag med landskapet med PAF-medel och av kommunerna. Landskapet 

är idag vår största finansiär. Klubbhusets mål är finansiering 50 % av kommuner och 50 % 

från landskapet (PAF-medel). Då det gäller kommunerna ser det mycket olika ut idag, 

några kommuner har tecknat fortlöpande avtal enligt besöksstatistik och några tecknar 

avtal årligen, ytterligare några har betalat verksamhetsbidrag. Vi söker kontinuerligt även 

medel från olika fonder, stiftelser m.m. Vår löpande bokföring och lönehantering sköts av 

Proax redovisningsbyrå. Medlemmar i klubbhuset är involverade i löpande 

ekonomiuppgifter och sökande av medel från olika fonder. 

 

Privata donatorer 2019 

Lions club Freja: 2000 euro ämnat att användas till bland annat utbildning, wellness, 

rekreation, inte till löpande utgifter 

Privat anonym donator: 30 000 euro ämnat till utbildning, rekreation, guldkant inte till 

löpande utgifter. 

Kondoleanser 

Mariehamns församling 

Andra privata donatorer 
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Stödmedlemmar och sponsorer 

Erika Boman 

Kerstin Danielsson 

Erica och Michael Gruner 

Eva Malmberg 

Mariehamns församling (Kollekt) 

S-market till Ångestloppet 

Kondoleanser Noctune 
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Bilagor 

Bilaga 1. Balansräkning 
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Bilaga 2 Resultaträkning 

 

Bilaga 3 Utlåtande Verksamhetsgranskning 
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Bilaga 5. Ackrediterings rapport 

June 20, 2019 

Ms. Lotta Eriksson 

Klubbhuset Pelaren 

Strandgatan 7 Mariehamn Ax- 22 100,  

Finland 

 

 Dear Lotta and Klubbhuset Pelaren community, 

 

 We are delighted to inform you that your recent visit from the Faculty for Clubhouse 

Development has resulted in Accreditation from Clubhouse International. 

 After reviewing your Self-Study, the Clubhouse Profile Questionnaire (CPQ) and the 

written report from the faculty consultants, we conclude that Accreditation with a return 

visit in three years is indicated. 

 

 As you know, Clubhouse International Accreditation involves an evaluation of the 

Clubhouse in terms of fidelity to the International Standards for Clubhouse Programs, and 

after careful study and consideration concludes with one of several outcomes. 

Accreditation with a three-year return review is awarded to Clubhouses that substantially 

adhere to each of the categories of the Standards (Membership, Relationships, Space, 

Work-Ordered-Day, Employment, Education, Functions of the House and Funding 

Governance and Administration). These Clubhouses operate in a truly effective manner 

providing excellent opportunities for Clubhouse members. Solid peer relationships exist 

and are fostered by the cultural norms of the Clubhouse community as expressed in the 

Standards.  

 

Congratulations on achieving such a strong, rehabilitative environment. We wish you 

continued success at providing the best Clubhouse services possible for members. 

 Please feel free to contact me or your faculty consultants with any questions or concerns 

about the Accreditation report and process.  

 

Your Clubhouse is now authorized to display the Clubhouse International Accreditation 

seal as a demonstrable symbol of quality (sent as an email attachment). You are welcome 
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to display the seal of Accreditation in your paper and digital communication materials until 

the expiration date noted in the attached Accreditation report. 

 

 We encourage you to convey this accomplishment to those with administrative and 

funding responsibility for the Clubhouse, as well as to local media. Achievement of 

Clubhouse International Accreditation is a notable distinction for your Clubhouse!  

 

Finally, let me take this opportunity to acknowledge your community’s commitment to 

excellence in Clubhouse practice as evidenced by your willing participation in this process.  

 

Thank you for participating. Sincerely, Joel D. Corcoran Executive Director  

C: Anders Rudström, Jan Henrik Jarto 
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                          Klubbhuset Pelaren  

                Mariehamn -Åland, Finland  

  

                         March 11-14,2019  

  

  

  

Clubhouse International 
       Faculty Team:  

          Jan-Henrik Jarto, Fontenehuset Oslo East,Norway  

        Anders Rudström, Fountain House Stockholm, Sweden
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 Clubhouse International  

  

REPORT SUMMARY  

  

  
Accreditation Outcome: Three year  

Expiration: June 30, 2022  

   

Overall strengths:  

• Klubbhuset Pelaren has a warm and welcoming atmosphere, and there is a mutual respect 

throughout the Clubhouse.   

• There is a strong sense of pride for Klubbhuset Pelaren among all members and staff.  

• Klubbhuset Pelaren has a strong reach out program, not just to the active membership, but 

also to members who are working or studying outside of the Clubhouse.  

• Klubbhuset Pelaren has dedicated staff and the director is engaged in all areas of the 

Clubhouse.  

• Members and staff of Klubbhuset Pelaren work side-by-side in a collegial relationship with 

a high activity level throughout the day.  

• The unit meetings are effective and welcoming and have clearly improved since

 the last Accreditation.  

• The Clubhouse has extended its opening hours on Fridays and now parallels the typical 

working hours of the region.  

• There is an overall focus among staff and members of Klubbhuset Pelaren on 

Transitional employment.  

• Klubbhuset Pelaren continuously works with the local society to create new TE positions 

from a wide variety of job opportunities.  

• The community of Klubbhuset Pelaren is characterized by a visible focus on education. A 

large percentage of the current members are enrolled in various college and degree/non 

degree programs.  

• Klubbhuset Pelaren offers a varied wellness program, including daily walks, gymnastics, 

yoga and dance.  

• Klubbhuset Pelaren has, since the last Accreditation, developed a tool to conduct an 

objective evaluation of its effectiveness.   

• Klubbhuset Pelaren has a strong tradition of sending members and staff for Comprehensive 

two- or three-week training in the Clubhouse Model.  

• Klubbhuset Pelaren has a strong and supportive board with the board chair being well 

known in the Clubhouse. 

•  The Board of Klubbhuset Pelaren has a plan for establishing and maintaining co-operative 

relationships with the local community, politicians, and local media and authorities. 

  

 The report recommends:  

We recommend that Transitional Employment placements are part-time and time-

limited, generally 12 to 20 hours per week and from six to nine months in duration  
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                                               Clubhouse International  

                              Accreditation Report  

Part B 

 CLUBHOUSE INTERNATIONAL ACCREDITATION CHECKLIST  

INTERNATIONAL STANDARDS FOR CLUBHOUSE PROGRAMS  

2016 edition  

______________________________________  

REPORT RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS  

  

• When “C”is checked,the Clubhouse is in consistent compliance with the Standard. 

Exceptional strengths are noted in Part A of this report. 

 

*Notable strengths:  

• Klubbhuset Pelaren has a warm and welcoming atmosphere, and there is obvious 

respect throughout the Clubhouse community.  

• There is a strong sense of pride for the Clubhouse among all members.  

• Klubbhuset Pelaren has a very strong reach out program, not just to the active 

membership, but also to the high number of members who are working or studying 

outside of the Clubhouse 
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Ideas for further growth and  development:   

Klubbhuset Pelaren mentions  in the self-study that there are spaces not used to their full 

potential. We  concur with this, and we encourage the Clubhouse to make the study-room 

more attractive for members to use. This might include decorating the room with more 

pictures and stories of members in school and at work. 
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WORK-ORDERED DAY RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS  

  

•  

  

Actions taken on prior accreditation recommendations: N/A  
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*Notable strengths:  

• There is a clear focus  on Transitional Employment. 

• During recent difficult times at the Clubhouse, members and staff have managed to 

run the TE program as usual. 

• At the time of our visit Klubbhuset Pelaren had one active job at the at the time of 

our visit. However, the week after our visit a member started in another TE job; and 

the Clubhouse is working with a previous TE partner to re-establish two attractive 

TE positions that will begin soon.  

  

• We recommend the Clubhouse for continuously working with the local society 

to create new TE positions from a wide variety of job opportunities.  

 

 
 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


