
Det bästa med 365 Happy Days 
är att materialet är färdigt & att det
alltid finns tillgängligt. 

 

Fixa roliga aktiviteter    

 
Deltagarnas gensvar på aktiviteterna 
har varit glädje! Lyriska av både innehåll 
& hur vackra bilderna är.

Snabbt & enkelt! 

Aktivitetscoacherna 
Agneta, Parvin & Marie i Mölndal, 
Bokskogens dagverksamhet Club Brattås 

 

Det är en WOW-känsla
varje gång det öppnas! 

 



     Välfärdsteknik som skapar livskvalitet i vardagen
   365 Happy Days är en digital idébank - en abonnemangstjänst med 
 färdiga aktiviteter för hela året. Allt material är digitalt och aktiviteterna
anpassas lätt efter målgrupper med olika intressen och livssituationer. 

  

www.365happydays.se  070-6831967

Levla upp Swedish fika 
Visst är det trevligt med stora event då och då...men jag säger som Ernst
Kirchsteiger..."Det är de små ljuspunkterna i vardagen – som gör den stora
skillnaden!” Möten med människor, skratta och ha roligt, känna sig delaktig, 
prata om intressanta saker, lyssna på musik och känna gemenskap. 

  

Har färdiga aktiviteter till temadagar, högtider, kända personer, quiz,  
 365 Happy Days är ett digitalt verktyg som...

        historiska händelser, musikaktiviteter, intressanta och roliga ämnen och     
         aktiviteter som passar till varje månad. 

  

 365 Happy Days är ett tidsbesparande planeringsverktyg som gör det
enkelt för personal i vård och omsorgsverksamheter och på 
sociala mötesplatser att planera och fixa roliga aktiviteter - som 
skapar mervärde och höjer känslan av välbefinnande och livskvalitet.

  

 Med 365 Happy Days är det enkelt att ”LEVLA UPP” eftermiddagskaffet och      
  förvandla det till" Kaffe & Prat" eller "Skivor till kaffet" med olika underteman.

  

Gör kultur mer tillgängligt för alla och öppnar upp för nya 
        möjligheter om ni vill ha digitala träffar.

  

 Skapar mångfald i sociala innehållets aktivitetsutbud 
  

Hjälper användaren att finna "triggers" och samtalsämnen som     
        förenklar kommunikation med personer som har en demensdiagnos.

  

Har färdiga affischmallar till alla aktiviteter - vilket är ett 
         bra sätt att synliggöra verksamhetens aktiviteter .

  Har inspirationsalmanacka med tips på temadagar 
         & aktiviteter för varje månad - vilket förenklar och
             är tidsbesparande vid verksamhetsplanering

  



365 Happy Days är 

kanonbra 
som stöd vid
aktiviteter

 

Personal Äldreomsorg 
Kalmar kommun

/Alexandra Johansson 

            Som samordnare är 

365 Happy Days  
enkelt att använda.

Lotta Forsell, samordnare 
Aktivitetscenter Kista

    
En idébank i en sådan här verksamhet 
        - är otroligt grundläggande!

 

1 års licens, Abonnemang "Särskilt boende" har 6 fristående 
 användarkonton. Sociala mötesplatser, dagverksamheter, hemtjänst, 

Abonnemang 365 Happy Days SÄBO kostar 995 kr/månad 

Abonnemang 365 Happy Days beställer du i webshopen på hemsidan. 
På hemsidan finns info om abonnemang för studieförbund.

       volontärverksamhet och personlig assistans tecknar detta abonnemang. 

       Fakturering sker årsvis i förväg 11.940 kr + 6% moms
       Utslaget på 6 användare är kostnaden/användare 1990 kr/år
      För 38 kr/vecka kan ni skapa 365 Happy Days

  

Vad kostar ett abonnemang? 

att få igång samtal & hjälp att
hitta på olika teman när man 

behöver något lite snabbt! 
 
 

 
Det är pedagogiskt upplagt 
& jag kan sprida informationen

i personalgrupperna & till 
             våra seniorer.

www.365happydays.se   070-6831967



365 Happy Days är jätteenkelt! 
Det är bara en sak som är svårt

...att välja aktivitet 
- för man vill göra allt! 

 
Vill du veta mer 

om vilka möjligheter 365 Happy Days 
digitala idébank kan skapa i er verksamhet?

...eller har ni tecknat abonnemang?
 

Jag erbjuder gratis Teamsintroduktion (30-45 min). 
där ni får en genomgång av 365 Happy Days.  
Ni får tips och insider-knep som gör det enkelt

 att få in kultur i vardagen 
 

Boka Teamsintro
Ankie Lidberg 070-6831967

ankie@365happydays.se
www.365happydays.se

  

?

  Fler referenser finns på hemsid
an

!Inga-Märta Edlund & Karin Sundvisson

                ABF Ånge

 
Det är ett fantastiskt 

bra material!

    Deltagarna 
tycker att det är 
Kul, spännande
& även lärorikt

Personal Äldreomsorg
Hallstahammars kommun

/Evelina Nettelbladt

Aktivt användande av idébanken 
365 Happy Days - är ett kvalitetsarbete
som skapar mervärde & höjer känslan

av välbefinnande & livskvalitet.

Detta bidrar indirekt till att göra 
ER verksamhet till en attraktiv plats 

att bo, besöka och arbeta på 
       (vilket visar sig i kvalitets och 

                nöjdhetsmätningar).

Kvalitetsarbete 

365 Happy Days
Kultur & 

sociala aktiviteter 
- alla dagar!


