Välkommen till

Mötesplats
Funktionshinder
”Se mig” Livemålning av Eric Magassa baserad
på Ulf Janssons diktläsning på Mötesplats
Funktionshinder 2008.

Ett

-arrangemang

16–17 november 2010
Scandic Crown Polhemsplatsen Göteborg

Välkommen att inspireras på Din regionala Mötesplats den 16-17 november!

D

essa dagar sätter fokus på dig som arbetar inom Funktionshinderområdet i GRs 13

medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfaren
heter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.
Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för att utföra det arbete vi är till för.
Det är i år fjärde gången Mötesplats FH arrangeras, konceptet är sig likt men innehållet
har förändrats utifrån vad Du och dina kollegor bidragit med.
Som vanligt håller vi till på Scandic Crown i centrala Göteborg.
Planeringsgruppen för
Mötesplats Funktionshinder 2010
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Mötesplats
Funktionshinder

16
Program

08.00 Registrering och fika startar. Besök
utställningar och tillgänglighetsytan
09.00 Inledning
Kristina Brändén Whitaker läser ur
Jonatan på måsberget av Jens Ahlbom
(Lokal Dalén)
09.15 Välkomsthälsning
09.20 Utsatt – men inget offer
Tom Alandh (Lokal Dalén)
10.20 Information
10.30 Paus. Besök utställningar och
tillgänglighetsytan
11.00 Seminariepass 1
Välj bland fyra p arallella seminarier.
OBS! Ingen föranmälan, du väljer på
plats och först till kvarn gäller.
12.00 Lunch. Besök utställningar och
tillgänglighetsytan
13.30 Seminariepass 2
Välj bland fyra parallella seminarier.
OBS! Ingen föranmälan, du väljer på
plats och först till kvarn gäller.
14.30 Paus. Besök utställningar och
tillgänglighetsytan
15.00 Fishbowl – vad är
otillgänglighet?
Lena Hasselgren, Tom Alandh, K
 ristina
Brändén Whitaker, Jesper Odelberg
samt en verksamhetschef från en av
GRs medlemskommuner
(Lokal Dalén)
16.00 Efterhäng med snacksbuffé. Tillfälle
för mingel och eftersnack

16

nov

Om Kristina Brändén Whitaker
Kristina är skådespelare och konstnärlig ledare på
GEST – The Gothenburg English Speaking Theatre.
Utifrån erfarenheten av att vara mamma till ett barn
med funktionsnedsättning skrev hon den uppmärk
sammade pjäsen ”Expectations”.

Om Tom Alandh
Tom Alandh har arbetat på SVT i 40 år och gjort do
kumentärer om bland andra om Jesper Odelberg och
Martina Schaub. Han är en social skildrare av svensk
vardag och samhällets utsatta sidor. Människorna i
hans filmer förblir alltid människor, inte exempel el
ler schabloner, och vi möter dem inte som offer utan
med värdighet och integritet och med fantastiska
förmågor att själva forma sina liv. Tom Alandh har
varit gästprofessor vid journalistutbildningen på Gö
teborgs universitet samt sedan 1994 skrivit krönikor
i GP.
Om Fishbowl
Det är ingen debatt, det handlar inte om att ha rätt
eller fel, det är ett samtal utifrån ett givet ämne.
Några personer som vi har valt ut för att vi tror att
de har mycket att dela med sig av. Kunskap, erfaren
het, egenupplevelser och engagemang är ledorden
för denna aktivitet. Och givetvis får du som åhörare
chansen att tycka till och ställa frågor.
om lena hasselgren
Arbetar på enheten för Välfärd och Utbildning vid
Göteborgs stadskansli och förälder till tonåring med
intellektuell funktionsnedsättning.
om jesper odelberg
Jesper är en mångsidig artist. Som ståuppkomiker,
musiker och skådespelare röjer han hinder för hinder.
Nu kandiderar han till riksdagen, kanske är han på
mötesplatsen som nybakad riksdagsman?
Redaktion på plats
För att dokumentera dagarna tar vi hjälp av Månads
bladet på Aktivitetscentrum Frölundaborg i Göteborg
som kommer att ha en redaktion på plats.
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SEMINARIEPASS 1 kl 11.00–12.00
Parallella seminarier!

16 november

Ansvar och delaktighet för den egna kompetensutvecklingen
I samband med en kompetensutbildning för personliga assistenter i Partille kommun med start år 2006 var vi en
grupp personliga assistenter som fick i uppdrag att bilda en utvecklingsgrupp. Syftet med gruppen var att stärka
och utveckla personliga assistenter och verksamheten i övrigt. De personliga assistenterna i Partille kommun
har aktivt bidragit med sina idéer och tankar till utvecklingsgruppen och därmed varit delaktiga i processen
att förstärkt sin yrkesroll. Utvecklingsgruppen ansvarar idag bland annat för stormöten, kompetensutveckling,
föreläsningar, utbildning, brukarråd och friskvårdsdagar.
Är du intresserad? Kom och lyssna på vårt seminarium!
Partille kommun, Roland Mattsson, 031–7921615 , roland.mattsson@partille.se

Funktionshinder i ett interkulturellt perspektiv
Vad innebär det att ha en funktionsnedsättning och komma från ett annat land? Hur påverkas mötet med det
svenska samhället om du har en funktionsnedsättning och utländsk bakgrund? Välkommen till en praktisk
workshop i dramaform med Kulturföreningen m.i.m! Kulturföreningen m.i.m är en ideell förening som arbetar
för att människor med olika bakgrund ska ses som en tillgång i skola, arbetsliv och samhälle. M.i.m betyder
”mitt i det interkulturella mötet” och vi jobbar med funktionshinder- och mångfaldsfrågor. Vi håller föredrag,
ordnar konferenser och driver projekt. M.i.m använder drama som arbetsmetod.
Mer information finns på www.mimgruppen.se
Kulturföreningen m.i.m, Luz Solano, 031–3389420 , luz.solano@mimgruppen.se

Mellansprånget
ESF – COOP – Arbetsmodell – Deltagare
Hur arbetar vi för att få alla bitar att fungera gemensamt?
Vi kommer under seminariet att framföra hur vi arbetar för att integrera alla fyra delarna till en fungerande ar
betsinriktad verksamhet och att implementera arbetssätt och målgrupp för det privata näringslivet samt ESF. Vi
vill förmedla vikten av att alla samhällsinstanser tar ansvar och ser detta som en viktig målgrupp att jobba med,
för att stärka deltagaren ut i arbetslivet och till självförsörjande. Vi vill också visa på vilka möjligheter det finns
till utveckling av arbetsmodeller och nya idéer i att söka ESF-stöd och att även funktionshinderverksamheterna
har mycket att vinna på att våga ta det steget. Vi kommer också att dela med oss av framgångar och svårigheter
som vi har haft under det första året och hur vi ser på framtiden.
Göteborgs Stad Region Nordost, Johanna Odh, 031–3652046 , johanna.odh@larjedalen.goteborg.se

Tecken, sång och kommunikation!
Eldorado är ett aktivitets-, kunskaps- och kulturhus för personer med intellektuella funktionsnedsättningar på
en tidig utvecklingsnivå i Göteborg. Vi arbetar bland annat med musik och tecken för att stimulera till utveck
ling av kommunikation. Ett sätt är att använda musik som brukare, anhöriga och personal tycker om att lyssna
till tillsammans och teckna till. Därför bildade vi för några år sedan musikgruppen Las Doradas, vi sjunger,
spelar och tecknar pop- och schlagerlåtar.
På vårt seminarium berättar vi om våra tankar kring sång och musik som stöd för språk- och kommunika
tionsutveckling, du får smakprov från vår dvd-film och kanske lär vi oss teckna en låt tillsammans.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, Agneta Granberg, 031–367 94 23 , agneta.granberg@socialresurs.
goteborg.se

4

2

SEMINARIEPASS 2 kl 13.30–14.30
Parallella seminarier!

16 november

Det ”sociokulturella funktionshindret” och tydliggörande pedagogik
Vi kommer att prata om två typer av funktionshinder. Det ena är den synliga och den formella funktionsned
sättningen autism och vårt arbetssätt, tydliggörande pedagogik. Det andra är det som vi vill kalla för ”det so
ciokulturella funktionshindret” som syftar till olika kulturella hinder vi upplevt i det pedagogiska arbetet inom
olika verksamheter. Det sociokulturella funktionshindret är det osynliga. Det är våra självklara värderingar och
antagande som utrycker sig i form av olika verksamhetskulturer. Vi bygger upp en kultur i en gruppbostad som
är den enskildes hem, men också vår arbetsplats. Vi bygger upp ett sätt att arbeta och hantera individens stress
och oro, vilket någon gång har ingått i våra sociala normer. Vi har våra förutfattade meningar om hur en dag
lig verksamhet, en arbetsplats, skall se ut. Med utgångspunkt från vårt utvecklingsarbete för det pedagogiska
arbetssättet vill vi berätta hur utvecklingsprocessen har påverkats av olika verksamhetskulturer.
Partille Kommun, Iraj Yekerusta, 031–7921691, iraj.yekerusta@partille.se

FN-konventionen
Den 15 december 2008 ratificerade riksdagen den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Den 14 januari 2009 trädde den i kraft och gäller som juridiskt bindande dokument och
styrverktyg för alla verksamheter som berör personer med funktionsnedsättning i Sverige. Detta seminarium
tar upp frågor om hur konventionen kom till, vad den innehåller och hur vi kan jobba för att förverkliga den
framöver.
HSO Västra Götaland, Elaine Johansson, 0706–108624, elaine.johansson@hso.se

Taktil musik
Var med på musiksamling på Daglig verksamhet Krabban på Hönö.
Vår målgrupp är i huvudsak personer med fysiskt och intellektuellt funktionshinder på tidig utvecklingsnivå.
Vi använder musik, sång, sjalar, bollar, instrument, trummor och beröring för att skapa kontakt och ge perso
nerna en sinnlig och taktil upplevelse. Vi gör en musiksamling tillsammans med er som är intresserade. Vi är
inspirerade av Eldorados musikkurser, men skriver också musik och texter själva.
Öckerö kommun, Lillie-Ann Klint, 031–96 66 82, sol.vind@ockero.se

Handlar det ”bara” om praktik?
Unga vuxna funktionshindrade på väg ut i arbetslivet.
– Får de bara en praktikplats först så ordnar det sig.
Finns det en tilltro till förenklade lösningar av komplexa processer för personer på väg in i vuxenvärlden och
vilka kan konsekvenserna bli när ingen mall finns att passa in i?
Göteborgs Stad Askim, Tina Spindel, 031–3663094 , ann-christine.spindel@askim.goteborg.se

Välj bland fyra parallella seminarier.
OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller!
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Mötesplats
Funktionshinder

17
Program

08.00 Registrering och fika startar – besök
utställningar och tillgänglighetsytan
09.00 Inledning
Kristina Brändén Whitaker läser ur
Jonatan på måsberget av Jens Ahlbom
(Lokal Dalén)
09.15 Välkomsthälsning
09.20 Att tänja gränser
Gunilla Wallengren (Lokal Dalén)
10.20 Information
10.30 Paus. Besök utställningar och
tillgänglighetsytan
11.00 Seminariepass 3
Välj bland fyra p arallella seminarier.
OBS! Ingen föranmälan, du väljer på
plats och först till kvarn gäller.
12.00 Lunch. Besök utställningar och
tillgänglighetsytan
13.30 Seminariepass 4
Välj bland fyra p arallella seminarier.
OBS! Ingen föranmälan, du väljer på
plats och först till kvarn gäller.
14.30 Paus. Besök utställningar och
tillgänglighetsytan
15.00 Fishbowl – Jag har en funktions
nedsättning – vad är problemet?
Christian Munthe, Gunilla Wallengren, Henrik D. Ragnevi samt en
verksamhetschef från en av GRs medlemskommuner (Lokal Dalén)
16.00 Efterhäng med snacksbuffé. Tillfälle för
mingel och eftersnack
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Om Gunilla Wallengren
Välmeriterad friidrottare i rullstol, som strävar
efter att tänja gränser. Är ordförande i DHR
Ale och driver frågor i Ale Kommun som rör
personer med funktionsnedsättning. Arbetar
aktivt för att öka tillgängligheten i samhället.
Gunilla vill dela med sig av sitt liv och sina
erfarenheter och gör det genom att föreläsa.
Om Fishbowl
Det är ingen debatt, det handlar inte om att ha
rätt eller fel, det är ett samtal utifrån ett givet
ämne. Några personer som vi har valt ut för att
vi tror att de har mycket att dela med sig av.
Kunskap, erfarenhet, egenupplevelser och en
gagemang är ledorden för denna aktivitet. Och
givetvis får du som åskådare chansen att tycka
till, ställa frågor och säga din mening.
Om christian Munthe
Professor i praktisk filosofi, Göteborgs uni
versitet.
Om henrik d. ragnevi
Ordförande Attention, samordnare NSPHiG.
Redaktion på plats
För att dokumentera dagarna tar vi hjälp av
Månadsbladet på Aktivitetscentrum Frölun
daborg i Göteborg som kommer att ha en
redaktion på plats.
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SEMINARIEPASS 3 kl 11.00–12.00
Parallella seminarier!

17 november

Brukarrevision

En brukarrevision är en kvalitetsgranskning av en enhet som vänder sig till intellektuellt- eller psykiskt funk
tionshindrade. Brukarrevision är ett sätt att utveckla verksamheten med utgångspunkt från brukarperspektivet.
Brukarperspektivet nås på två sätt; dels genom att brukare utför revisionen och dels genom att revisionen fo
kuserar på brukarnas upplevelse av inflytande/delaktighet och bemötande. En brukarrevision är en metod för
att ta reda på vad ”de vi är till för” tycker om verksamheten. Vid föredraget kommer vi att beskriva modellen, vi
kommer även att delge hur vi arbetat med utvärdering och uppföljning. Vi kommer att beskriva vilka effekter
och resultat en revision leder till på lång respektive kort sikt. Vi kommer även att berätta om de nya samman
hang vi har testat metoden i. Mer info: www.kvalitet.goteborg.se/brukarrevision
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, Sofia Vilén, 031–3679026 , sofia.vilen@socialresurs.goteborg.se

Företagsförlagd daglig verksamhet i Kungälvs kommun
Företagsförlagd daglig verksamhet i Kungälvs kommun vänder sig till personer med intellektuella funktions
nedsättningar. Vår vision är att alla ska ha möjlighet att göra livskarriär och ta makten över sitt liv. De personer
vi coachar, ska uppleva sin arbetsmiljö som utvecklande, stimulerande och hanterbar. Vi har ett salutogent
förhållningssätt. Kom och ta del av våra erfarenheter!
Kungälvs kommun, Camilla Karlsson-Hallgren, 0303–238612 , camilla.i.karlsson@kungalv.se

Pedagogiska teamet – ”Från idé till genomförande”
Syftet med teamet är att utveckla stödet samt säkerhetsställa stödet till den enskilde.
Teamets övergripande uppdrag är att leda och utveckla det pedagogiska arbetet genom att:
• Ansvara för utveckling av pedagogiska konferenser.
• Utveckla den pedagogiska processen, där det framgår vilka steg som finns för att säkra kvaliteten för den
enskilde.
• Kvalitetssäkra att socialdokumentation sker enligt gällande lagstiftning samt upprätta och följa upp arbetet
med genomförandeplaner.
• Utveckla kritiskt reflekterande utifrån ett socialpedagogiskt tänk.
• Säkerställa att kvalitén vid pedagogiska planeringar såsom inflyttning, förändringsprocesser och komplexa
ärenden.
• Kontinuerlig uppföljning med ledningsgruppen för boende för funktionshinder.
Alingsås kommun, Ann-Sofie Byström, 0734–155000, ann-sofie.bystrom@alingsas.se

Stöd till arbete och sysselsättning för unga vuxna med funktionsnedsättningar
Under hösten 2009 startade FoU cirkeln ”Stöd till arbete och sysselsättning för unga vuxna med funktions
nedsättningar”. Den har letts av Yvonne Andersson, projekt-/planeringsledare i Göteborgs Stad, Sahlgrenska
Universitetssjukhus och Mikaela Starke, forskare och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs
universitet.16 yrkesverksamma personer med varierande bakgrund från olika kommuner/stadsdelar i GR har
deltagit. Syftet har varit att skapa en FoU-cirkel med hög nyttoeffekt där resultatet ska kunna användas i verk
samhetsutveckling på hemmaplan.
Förutom att deltagarna delat med sig av egna erfarenheter har det i FoU-cirkeln ingått studiebesök, intervju
med brukare, föreläsningar samt aktuell forskning inom området. Cirkeln avslutas med att varje deltagare, i ett
eget arbete, knyter ihop sina erfarenheter från cirkeln tillsammans med sitt eget uppdrag på hemmaplan. På
mötesplats Funktionshinder har Du möjlighet att träffa oss och lyssna på våra erfarenheter!
FoU i Väst/GR Yvonne Andersson, 0761–189363, yvonne.ma.andersson@vgregion.se
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SEMINARIEPASS 4 kl 13.30–14.30
Parallella seminarier!

17 november

Arbete och ökad livskvalitet på Torrekullagården
Torrekulla är ett fd vandrarhem belägget i ett friluftsområde mellan Mölndal och Kållered.
Huvudinriktningen på verksamheten är arbetsmarknadsfrågor.
Deltagarna som kommer från Arbets- och familjestödsförvaltningen samt Vård- och omsorgsförvaltningen
har praktikplatser på Torrekullagården. Över helger och lov finns Läger och Fritid hos oss, det är en avlastnings
verksamhet för barn och ungdomar med intellektuella funktionshinder.
Projektets två syften är att tillsammans med deltagarna skapa en arbetsplats som leder till arbete och ökad
livskvalitet. Arbetsgrupperna tar ansvar för sitt arbetsområde och fördelar arbetsuppgifterna inom gruppen
utifrån kunskap och att kunna handleda nya deltagare.
Vi som anställda i projektet ser att deltagarna är de som skapar vår verksamhet, vårt arbete är att handleda
och stöta deltagarna. Att minska de kulturella skillnaderna mellan de olika förvaltningarna eller respektera dess
skillnader är en viktig del av projektarbetet.
Mölndals Stad, Björn Saletti, 031-7953310, bjorn.saletti@molndal.se

Implementering av Barnkonventionen
Partille Kommun har startat ett samarbete i form av en projektgrupp, bestående av personal från olika delar av
korttidsverksamheten, för att tydliggöra barnkonventionen i det dagliga arbetet.
Projektgruppen har arbetat i tre olika grupper som arbetat efter varsin tankelinje;
Grupp 1 har arbetat fram en informationsfolder, som fokuserar på hur vi arbetar och tydliggör barnkonven
tionen våra verksamheter.
Grupp 2 har utarbetat utvärderingsfrågor för att få reda på vad barnen/ungdomarna tycker om sin vistelse.
Syftet med frågorna är att hjälpa barnen och ungdomarna att uttrycka sina tankar och åsikter och öka känslan
av att känna sig hörda.
Grupp 3 har tagit fram en manual som riktar sig enbart till personalen. Manualen ska fungera som ett kom
plement till foldern och frågorna, för att de alla på ett enkelt sätt, aktivt ska arbeta efter barnkonventionens
riktlinjer.
Vårt seminarium kommer att fokusera på hur vi som arbetar inom korttidsverksamheten tillsammans arbetar
med att tillämpa barnkonventionen i vårt dagliga arbete.
Partille kommun, Pia Herbertsson, 031–7921103, pia.herbertsson@partille.se

Två exempel på förändringsarbete
1. Gallerian – en bred verksamhet i Öckerö kommun
Gallerian är en satsning i stark utveckling och som spänner över en bred målgrupp, både för personer med funk
tionsnedsättning samt för arbetslösa personer utan funktionsnedsättning som har kontakt med Af. I Gallerian
finns idag en industriproduktion där anställda både från kommun och från Samhall arbetar. Här finns också en
utåtriktad servicegrupp inom daglig verksamhet. Gallerian Coaching sysslar med arbets- och livscoaching för
människor i olika situationer. Det kan handla om att få stöd till dagliga rutiner, att praktikjobba på Gallerian,
eller på andra arbetsplatser. Det handlar också om att arbeta med utlokaliserad daglig verksamhet enligt LSS
enligt individuellt stöd i arbete (ISA).
Att arbeta med så olika målgrupper i en och samma verksamhet ger många vinster men också en del svårig
heter.
Öckerö kommun, Joakim Pettersson, 0730–539700, joakim.pettersson@ockero.se
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2. ADA-modellen, Ale kommun
Vi arbetar med att implementera en metod för dagligt arbete, metoden är framarbetad i ett förändringsarbete
som har pågått under en treårsperiod inom dagligt arbete. Målsättningen med förändringsarbetet är att öppna
vägen till arbetslivet för människor med funktionshinder. Inriktningen är att stärka den enskildes arbetsförmåga
samt att verksamheten bedrivs i arbetsliknande former.
Ale kommun, Anna-Lill Andersson, 0704–320031, anna-lill.andersson@ale.se

Två exempel på hälsofrämjande arbete
1. Trivsel och hälsa på Soldatängens serviceboende, Kvarnfallsvägens gruppbostad och boendestöd i
Partille kommun
Med hälsoperspektiv i fokus vill vi i Partille kommun bibehålla eller till och med minska vårt redan låga sjuk
frånvarotal. Genom inventering av personal och närområdet skapar vi varierande aktiviteter. Finns det personal
som har något specialintresse har det möjlighet att planera och genomföra denna aktivitet. Detta ger utveckling
hos personal och skapar nyfikenhet hos övrig personal. Detta leder i sin tur till en vi-känsla och skapar en sam
hörighet över gränserna. En i personalgruppen har fått till uppdrag att skriva om varje aktivitet samt tillväga
gångssätt. Dessutom fotograferas det vid varje tillfälle. Detta ska utmynna i ett häfte som kan användas inom
andra verksamheter.
Partille kommun, Pernilla Fredberg, 031–7921709 , pernilla.fredberg@partille.se
2. Teamutveckling i Daglig verksamhet, Kungälvs kommun
Idag består Daglig verksamhet av 6 team som leds av två enhetschefer med gemensamt ledarskap. Verksamhe
ten erbjuder Daglig verksamhet utifrån LSS till ca 135 deltagare och vi har ca 50 medarbetare. I projekt Atlantis
har både medarbetare och chefer fått möjlighet att växa både individuellt och som team. Alla medarbetare har
fått en dags utbildning i coachande medarbetarskap och tre dagar teamutveckling. Chefer och åtta nyckelper
soner inom organisationen har fått utbildning i coachande ledarskap teamcoaching.
Vi är nu en Daglig verksamhet som hör ihop. Alla medarbetare ser Daglig verksamhet i en helhet. Sjukskriv
ningarna har minskat med cirka 50 procent och vi har fått verktyg att kommunicera mer konstruktivt med
varandra . Vi är i en lärande organisation där vi tar vara på varandras kompetenser genom spelregler, spegling,
vision och mål.
Kungälvs kommun, Petra Öberg, 0303–238603, petra.oberg@kungalv.se

Välj bland fyra parallella seminarier.
OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller!
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Utställare på Mötesplats Funktionshinder 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiveringspedagogutbildningen, Mölndals stad
Aktivitetscenter – daglig verksamhet för personkrets 2, Kungsbacka kommun
Aktivitetscentrum Frölundaborg, Göteborgs Stad Linnéstaden
Alevira, socialt arbetskoperativ. Försäljning av rättvisemärkta produkter och hantverk Ale kommun
Arbetsgruppen Rekvisita, Göteborgs Stad Social resursförvaltning
BISAM – ett sätt att arbeta med brukarinflytande på ett aktivitetshus, Göteborgs Stad Social resursförvaltning
Boendekooperativet Duetten; privat initiativ med kommunalt stöd, Härryda kommun
Dalheimers hus – Ett hus utan trösklar - i alla avseenden, Göteborgs Stad Social resursförvaltning
FORMVERKSTAN, konst & design, Göteborgs Stad Linnéstaden
Funktionshinder – Utförare Göteborgs Stad Biskopsgården
Galleriet, skapande daglig verksamhet, Partille kommun
Gården Krokstorp, boende och daglig verksamhet för personer med autism, Ale kommun
GR – En regional mötesplats, med EU-projektcafé
Hemma hos – en dag i en brukares liv, med hjälp av begåvningsstödjande hjälpmedel, Kvarnfallsvägens gruppbostad, Partille kommun
Hundar – en väg till välbefinnande och utveckling – daglig verksamhet, Alingsås kommun
Kommunicera mera på Ågrenska – Kommunikativ miljö, Hitta rätt och förstå, Vardagskommunikatörer,
Kommunikativa redskap
Korttidsvistelse i utveckling, Alingsås kommun
Kvalite, Optimism, Respekt, Trygghet, Engagemang, Delaktighet, Avancemang, Lika värde, Arbetsglädje, Göteborgs Stad Kortedala
KY/YH-utbildning Pedagogisk vägledare, Studium, Göteborgs Stad
Linjelagd färdtjänst för resor till och från Daglig verksamhet, Kungälvs kommun
Läderverksta´n och Intryck – Gediget hantverk i modern form, Göteborgs Stad Centrum
Orustgatan – den moderna gruppbostaden med brukaren i fokus, Göteborgs Stad Majorna
Projekt Västkompetens, kompetensutveckling inom socialtjänst och psykiatri, SU tillsammans med 5 kommuner
Skapande Daglig Verksamhet, Göteborgs Stad Askim
Textil verksamhet, Mölndals stad
Unga vuxna med psykisk ohälsa, Aktivitetshuset Bjurslätt, Göteborgs Stad Social resursförvaltning

tillgänglighet 2010

En nyhet på årets Mötesplats. Här kan du ta del av utställningar och föredrag kring
olika aspekter på tillgänglighet. Medverkande:
• Att främja tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet genom en kommunikativ miljö. Ågrenska – föredrag
• Brukarrevision i Göteborg – utställning och föredrag
• Brukarstödscentrum. HSO Göteborg – utställning och föredrag
• Fotoutställning med tema tillgänglighet. Alingsås kommun
• Hjälpmedelsinstitutet – utställning och föredrag
• NSPHiG/Hjärnkoll – utställning och föredrag
• Om unga vuxna med psykisk ohälsa. Aspekt.nu – utställning och föredrag
• Teckenspråksforum Göteborg – utställning
• Tillgänglighetsdatabasen. HSO Västra Götaland – utställning och föredrag
• Vem ska värna tillgängligheten? FoU i Väst/GR – poster och föredrag
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Ledarforum 2010
På Ledarforum träffas chefer och politiker för att ta del av och diskutera viktiga och strategiska ämnen.
Programmet är utformat i samråd med nätverket för chefer inom område funktionshinder i GRs medlemskommuner. Varje kommun/stadsdel har ett visst antal platser som är förbeställda. Anmälan till ledarforum
sker via verksamhetschef i respektive kommun/stadsdel som i sin tur anmäler deltagare till GR.

program 16 november

program 17 november

09.00 ”Från vård via habilitering och nu pedagoger?”
Nya krav ställer kompetensbehov och en ny
professionell roll i centrum, hur kan vi agera?
Seminariet inleds av Sirpa Niemi, verksamhetschef i Ale
kommun och Elisabeth Olin, studierektor vid Institutionen
för socialt arbete, Göteborgs universitet. Därefter föreläser Staffan Höjer, docent i socialt arbete vid Institutionen
för socialt arbete, Göteborgs universitet kring ämnet.
10.30 Paus. Besök utställningar och tillgänglighetsytan
11.00 Seminariepass 1
Välj bland fyra fyra parallella seminarier.
OBS! Ingen föranmälan du väljer på plats och först till
kvarn gäller.
12.00 Lunch. Besök utställningar och tillgänglighetsytan
13.30 Seminariepass 2
Välj bland fyra fyra parallella seminarier.
OBS! Ingen föranmälan du väljer på plats och först till
kvarn gäller.
14.30 Paus. Besök utställningar och tillgänglighetsytan.
15.00 ”Från ovisshet till möjlighet.” En resa genom
livet utifrån ett eget livsperspektiv. Er guide på
resan är Carl Söderholm

09.00 Utsatt – men inget offer
Tom Alandh
10.30 Paus. Besök utställningar och tillgänglighets
ytan
11.00 Seminariepass 3
Välj bland fyra fyra parallella seminarier
OBS! Ingen föranmälan du väljer på plats och
först till kvarn gäller.
12.00 Lunch. Besök utställningar och
tillgänglighetsytan
13.30 Seminariepass 4
Välj bland fyra fyra parallella seminarier.
OBS! Ingen föranmälan du väljer på plats och
först till kvarn gäller.
14.30 Paus – besök utställningar och
tillgänglighetsytan
15.00 Aktuella förändringar i lagstiftning;
främst om LSS och anhörigstöd
Passet leds av Susanne Eliasson och Hans
Wrenne, stadskansliet, Göteborgs Stad
16.00 Efterhäng med snacksbuffé. Tillfälle för
mingel och eftersnack

16.00 Efterhäng med snacksbuffé. Tillfälle för mingel och
eftersnack
Om Carl Söderholm

Om Tom Alandh

Carl Söderholm är 31 år och från Göteborg. Han är verksam på
heltid som föreläsare inom neuropsykiatriska funktionshin
der, utifrån en specialanpassad daglig verksamhet i Göteborgs
Stad. Han har likaså medverkat i flera TV-reportage, liksom
i tidningar och radio. För 15 år sedan fick Carl Söderholm
diagnosen Aspergers syndrom och delar här med sig av sina
erfarenheter. Här ges också en inblick i ömsesidigt bemötande
liksom vilka strategier som är viktiga för att hantera alla da
gar så bra som möjligt. Föreläsningen ger exempel på sociala
berättelser och andra konkreta och viktiga hjälpmedel. En stor
portion humor, men en lika stor del allvar, då Carl går igenom
allt från barndom och uppväxt till den han är idag 2010.

Tom Alandh har arbetat på SVT i 40 år och
gjort dokumentärer om bland andra om Jesper
Odelberg och Martina Schaub. Han är en so
cial skildrare av svensk vardag och samhällets
utsatta sidor. Människorna i hans filmer för
blir alltid människor, inte exempel eller scha
bloner, och vi möter dem inte som offer utan
med värdighet och integritet och med fantas
tiska förmågor att själva forma sina liv. Tom
Alandh har varit gästprofessor vid journalistutbildningen på Göteborgs universitet samt
sedan 1994 skrivit krönikor i GP.

www.grkom.se/motesplatsfunktionshinder
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praktisk information
Tid och plats
16-17 november 2010 på Scandic Crown Hotel,
Polhemsplatsen, Göteborg. Hotellet ligger nära
Centralstationen/Drottningtorget så åk gärna
kollektivt. Begränsade parkeringsmöjligheter. Se
www.scandichotels.se/crown för vägbeskrivning.

Arrangör
GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).
Tillgänglighet
Hur tillgänglig är Mötesplats Funktionshinder?
Vår ambition är att Mötesplats Funktionshinder
skall vara ett tillgängligt arrangemang. Om du har
funderingar och önskemål om tillgängligheten på
Mötesplatsen är du välkommen att kontakta
nicholas.singleton@grkom.se.
Upplysningar
Nicholas Singleton,
nicholas.singleton@grkom.se
Tel 031-335 50 81

Anmälan
Mötesplats Funktionshinder är ett förfinansierat
arrangemang som utförs på uppdrag av verk
samhetscheferna inom område funktionshinder i
GRs medlemskommuner. Varje medlemskommun/
stadsdel har ett givet antal platser som fördelas av
respektive chef. Om du är intresserad av att gå på
arrangemanget, kontakta din chef. Det går inte att
anmäla sig direkt till GR.

Om Mötesplats Funktionshinder
Mötesplats Funktionshinder är till för anställda
inom verksamhetsområde Funktionshinder i GRs
13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela
med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera
till nytt tänkande och nya perspektiv samt att
stärka yrkesroller. I år är det fjärde gången som
Mötesplats Funktionshinder arrangeras, den första
mötesplatsen arrangerades 2003.
Mer information och dokumentation från tidigare
mötesplatser hittar du på
www.grkom.se/motesplatsfunktionshinder

Vi som arbetat med programmet och planeringen
för Mötesplats Funktionshinder 2010 är:
Renee Börjesson, Öckerö
Inger Börmark och Birgitta Thielen, Region Nordost,
Göteborgs Stad
Helena Gidgård, Ale
Ulla Hedström, Lerum
Eva Koch, Alingsås
Margareta Myrvold och Charlie Öfverholm, Region
Hisingen, Göteborgs Stad
Elisabeth Orrö, Partille
Eva Regnell, Kungälv
Ann Wetterström, Tjörn
Hans Wrenne, stadskansliet Göteborgs Stad
Nicholas Singleton, GR

Ett

-arrangemang

Goda GRannar.
Göteborgsregionens
kommunalförbund
Besök Gårdavägen 2 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg
Tel 031–335 50 00 | Fax 031–335 51 19
e-post gr@grkom.se | www.grkom.se

