Klubbnamn Hammenhögs Rotaryklubb
Projekt @thelivingroom - en ny mötesplats för unga i Simrishamns kommun
Fokusområde
Utbildning
Förbättrea lokala ekonomier
Projektbeskrivning
Hammenhögs rotaryklubb har kommit fram till att detta projekt tillsammans
med Skillinge Missionshus är en satsning som klubben velat göra för
ungdomarna i kommunen. Vi ser en hel del problem på grund av att det saknas
mötesplatser för dem.
Många rapporter kommer om att ensamhet, utanförskap, psykisk och
existentiell ohälsa ökar bland unga. I nuläget finns det bara en fritidsgård för
ungdomar i Simrishamn och den är öppen för ungdomar upp till och med 17 år.
Förövrigt finns inga mötesplatser på kvällstid i Simrishamn. Inför denna
projektsatsning har vi för att lyssna in nuvarande behov träffat representanter
från elevhälsan, socialförvaltningen, ungdomsmottagningen, kultur och
fritidsförvaltningen, Barnombudsmannen i Simrishamn, Simrishamns
kommunalråd, ungdomsarbetare i Svenska kyrkan, Rädda barnens
lokalförening i Simrishamn, och Friskis och Svettis. Vi vet utifrån dessa samtal
att det finns problem och oro bland unga vad gäller missbruk av droger och
alkohol.
.
The Livingroom öppnade sin verksamhet i mitten på mars 2020. De har hyrt en
lokal på Regeringsgatan i Simrishamn. De har gjort om den så det idag är ett
kaffe med ett 20 tal platser. En bar där det serveras kaffe och läsk samt lite olika
tilltugg.
Starten skedde mitt i den värsta Corona epidemin. Dagen efter stängde
Simrishamns kommun sina gymnasieskolor och började undervisa eleverna
digitalt. Detta innebar att det blev en trög start på projektet. Fram till
sommarlovet var det öppet två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar 11–17.
Under dessa månader var det ca 120 besökare.
Efter sommaren har The Livingroom varit öppen tisdag – torsdag 11–17 samt en
fredag kväll i månaden, från 18 och framåt, med olika tema. Oktober blev en bra
månad med ca 20–25 besökare per dag. Detta gick bra fram till vecka 44.Då slog
Corona till igen med stängda gymnasieskolor varför The Livingroom fick
stängas vecka 44 – 46. Därefter har det varit öppet som vanligt fram till jul med
väldigt få besökare, ca 5 per dag. The Livingroom öppnades igen vecka 4 2021.
The Livingroom marknadsför sin verksamhet genom direkt kontakter med Nova
Gymnasiet och Österlengymnasiet samt via en Instagram grupp.
.
Var

Regeringsgatan Simrishamn

Hur

Moraliskt och praktiskt stöd utöver finansiellt stöd

Finansiering
Klubben har lämnat bidrag med 10 000 kr samt TRF med ca 9 000 kronor

För mer information se: www.hammenhog.rotary2390.se
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