Verksamhetsnytt
4– 2020 (juni 2020)
PO Skåne ger ut detta nyhetsbrev med syfte att förmedla
nyheter med koppling till verksamheten.

PO Skånes 20-års jubileum
PO Skåne bildades den 22 juni år 2000 av RSMH Skåne och Schizofreniförbundet Skåne. Detta kommer vi
att fira på olika sätt, med start i Ystad i sommar.
Den 30 juli kl. 17:00 arrangerar PO Skåne en fest ihop med Bisam SÖSK på Nybrostrand i Ystad.
Vid festen kommer tändas bål för psykisk hälsa, bjudas på mat och levande musik. Alla som har lust att
delta är välkomna. Mer information om detta går att läsa om på verksamhetens FB-sida och hemsida.

Nya kommuner och nya samarbeten
Den 1 juni var det uppstart för PO Skåne i nya uppdraget i Burlöv. Ombuden blev väl mottagna och redan
från start fanns stort intresse för kontakt med ett ombud. Mer info: http://po-skane.org/burlovskommun/

Rutiner i covidtider
Under maj månad förändrades verksamhetens rutiner så att de flesta möten nu genomförs utomhus.

Klientnöjdhetsundersökning i covidtider
224 aktiva klienter fick under juni månad ett sms med fråga om man ville delta i en utvärdering av
personligt ombud. Frågorna handlade om hur man i covidtider upplever sin situation och hur man
upplever stödet från personligt ombud .
Den 17 juni har 76 personer svarat. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 34 %.
Resultatet i undersökningen visar att :
•

flertalet upplever att pandemin påverkar dem i vardagen

•

vidare att flertalet upplever tillfredställelse med stödet från personligt ombud.

Slutligen, vi önskar en Glad midsommar ……..

Genom vårt miljö– och klimatengagemang hoppas vi kunna inspirera fler
År 2019 — blev PO Skåne klimatneutral!
Inom PO Skåne har vi under de senaste året arbetat engagerat med hur vi kan bidra
till Sveriges 16 viktiga miljömål. Vårt interna miljö- och klimatarbetet ledde till stort
engagemang bland anställda, klimatbokslut och planering för minskad klimat-påverkan.
Under året 2019 gjordes en klimatinvestering med 20 000 kronor i FN-reglerade miljöprojekt genom den Lundabaserade verksamheten GoClimateNeutral. Vår klimatkompensation motsvarar 334 ton CO2 och investeras i ett miljöprojekt i Indien, Godawari
Green Energy Solar Thermal Power Project och representerade den miljö– och klimatpåverkan vi har under ett år genom bland annat våra transporter.
Detta ledde till att PO Skåne 2019 bedrevs som en klimatneutral verksamhet.
Ta gärna del av vår miljö– och klimatpolicy här:
http://po-skane.org/wp-content/uploads/2018/10/Policy-och-rutiner-kring-miljö-ochklimatarbete.pdf

Ansvarig för information
Ansvarig för denna utgivning är verksamhetschef Camilla Bogarve
camilla.bogarve@po-skane.org
Mer information om PO Skånes verksamhet:
Hemsida: http://po-skane.org/
https://www.facebook.com/POSkane/

