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Verksamhetsberättelse
funkibator ideell förening

Funkibator ideell förenings verksamhetsår sträcker sig från 17 augusti
2012 till 19 mars 2013. Funkibator ideell förening ingår i Nätverket
SIP som en av fyra juridiska organisationer i nätverket.
Genomförd verksamhet under året presenteras här som en timeline. Vi har förutom det som presenterats i
vår timeline :




gjort regelbundna utskick till politiker och myndighetspersoner i Kronobergs län, Växjö kommun
och dess grannkommuner. Syftet har varit att visa att vi finns och berätta att vi finns.
löpande genomfört ledsagningsuppdrag under verksamhetsområdet.
löpande under verksamhetsområdet hjälpt föreningar och privatpersoner att söka fondmedel.

2013 - februari
Vi firar födelsedag! Funkibator ideell förening fyller 2 år!
Vi vill göra mer och hitta mer resurser. Därför har vi varit på en föreläsning om Crowfounding för att lära oss
mer om att söka pengar på alternativa sätt.
Första steget till ett eget hus. Funkibator har gjort en ansökan till Arvsfonden för att söka pengar till ett eget
tillgängligt verksamhetshus.
Sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning. Vi har haft träff med Växjö kommun angående
ferieverksamhet för ungdomar med rörelsehinder och neuropsykiatriska diagnoser. Den här verksamheten
skall genomföras sommaren 2013 och bidra till sommarjobb för målgruppen.
Våra medlemmar har deltagit som deltagare och föreläsare i olika miniutbildningar om diagnoser.
Miniutbildningarna har handlat om olika diagnoser och personliga referenser till respektive diagnos. Vi har
bland annat föreläst om att ha Neuropsykiatriska diagnos, att ha en synlig diagnos, att ha en dold diagnos,
att ha MS etc.
Ny tidning! Engångsutgåva av ”Människan i samhället”. Den handlar om personer inom
funktionsnedsättningsområdet ute i arbetslivet. Den har gjorts i samarbete med Funkibator ideell förening
och arbetsmarknadsinriktade projekt inom Nätverket SIP.
Vi vill göra mer och söker pengar. Funkibator ideell förening har skickat iväg tre fondansökningar avseende
sommarverksamhet.

Utbyte med Scottland. Miralema Klokic och Camilla Gjörloff , som är medlemmar i Funkibator ideell
förening, har åkt på internationellt utbyte med arbetsmarknadsprojekt inom Nätverket SIP. De har tittat
närmare på hur arbetsmarknaden är för personer med funktionsnedsättning i Scottland. De kommer att
skriva om detta i vårt kommande nummer av medlemstidningen.

2013 januari
Funkisvärlden nr 3 är publicerad och utskickad till våra medlemmar samt till politiker inom Kronobergs län
och Växjö kommun. http://www.issuu.com/funkibator
Vi ansöker om driftbidrag. Vi har haft möte Landstinget om Funkibator ideell förening och dess framtid efter
det att projektet Funkibator (Inkubator) tar slut.
Praktikantresurs. Vi har tagit emot en praktikant från gymnasieskolan som har hjälpt oss att skriva artiklar
åt vår kommande medlemstidning och som har fotograferat åt oss. Hon berättar i en kort YouTubefilm om
sin fotografering: http://youtu.be/cFwxqMBOoaQ
Innovationsprojekt sätts igång! Vi har påbörjat ett projekt med medel från Vinnova där vi skall arbeta med
företag som vill bedriva innovationsverksamhet inom funktionsnedsättningsområdet. Projektledare för det
här är Lena Klarefelt.
Samarbete med Träffis. Vi inleder samarbete med Träffis, som är ett korttidsboende inom Växjökommun. Vi
kommer att hjälpa till att informera om verksamheten och hjälpa till med LSS-ansökningar. Träffis kan ta
emot ungdomar med rörelsenedsättning från hela Kronobergs län. Verksamheten är bra och de som är där
har kul men kruxet är att få känner till möjligheten! Kanske vi kan göra en skillnad här.
http://www.vaxjo.se/Stod--Omsorg-/Funktionsnedsattning/Hjalp-och-stod/Korttidstillsyn-for-skolungdom/
Film om Suszi. Vi gör en film om Suszi i samarbete med Öppna Kanalen i Växjö. Syftet är att visa och få
hennes syn på hur hennes år i Sverige och vilka tankar och erfarenheter som hon tar med sig hem till
Ungern. Hon är nämligen den första helt blinda personen som gjort EVSutbyte, som volontär. Hon och
hennes ledarhund har varit i Sverige hos oss under ett helt år.
Funkibator med som idéspruta. Växjöhem och hyresbostäder har satsat pengar på att anställa en person
som ska fylla den nya idrottshallen i Växjö med verksamhet. Vi följde med på deras möte i egenskap som
idéspruta eftersom de bjöd in oss i syfte med att vi skall vara med och hjälpa till att komma på kreativa
idéer, sprida info kring att skapa prova-på-aktiviteter för personer med funktionssnedsättning.
Vi utökar vår verksamhet för NP-ungdomarna. Barn- och ungdomshabiliteringen vill ha ett större samarbete
med oss och vill att vi utökar vår verksamhet för personer med NP och rörelsenedsättning. Därför kikar vi
just nu på hur finansieringen skulle kunna se ut.
Företagssamarbete mellan Funkibator och Kvistberga Det finns många fik, affärer och lokaler som är
otillgängliga. Därför diskuterar vi nu ett samarbete med företaget Kvistberga. Det ger oss möjlighet att ta
med ramper ut på stan och visa företag, föreningar och organisationer att det finns billiga enkla lösningar
för att öka tillgängligheten. Det här är en aktiv aktion som vi kommer att göra i Växjö under våren.
www.kvistberga.net
Tysk kulturafton i samarbete med Globala Kronoberg och Funkibator ideell förening.

2012 december
Funkisvärlden nr 2 är publicerad och utskickad till våra medlemmar.
Vi söker medel för projekt inom NP-området. En av våra medlemmar har sökt medel från Stiftelsen Skandia
idéer för livet. . Hon har inspirerats av en betaltjänst som finns i USA där personer med NP-diagnoser
arbetar tillsammans i grupp för att lyckas med alla "måsten" och "borden" och genom det minska alla
tänkbara olika misslyckanden som annars kan uppstå. En ny spännande idé som är både skalningsbar i
antal och spridningsbar samt även geografiskt oberoende då allt sker över det digitala.
Föreläsning med att använda Facebook i arbetet. Funkibator ideell förening har i samarbete med Nätverket
SIP bjudit in till föreläsning med Polisen Scott, även kallad ”Facebookspolisen”.
Mongolisk kulturafton i samarbete med Globala Kronoberg och Funkibator ideell förening.

2012 november
Fransk kulturafton i samarbete med Globala Kronoberg och Funkibator ideell förening.
Katarina Lindwall började som en ny resurs på kontoret.
Inspirationsdag med flera föreläsare. Funkibator ideell förening bjöd i samarbete med distanskursen
Funktionsnedsättning i det nutida in till en dag med inspirationsföreläsare. Inbjudna föreläsare var bland
annat Mia Karlsson coach inom funktionsnedsättningsområdet, Anna Bergholtz författare och journalist,
Karin Nilsson från projektet på tal om 6, Barbro Holmgren-Lange projektledare inom sociala företag.
Skypeintervju med kommande volontär. Ett första möte med Diederik, via Skype. Diederikvill bli volontär
hos oss och vi planerar att han kommer till oss under sommaren 2013.
Länsföreningsmöte med en av våra samarbetsaktörer hos I&KC. Vi var med och lyssnade på
handikappföreningarna inom länet vad de gör och gjort.

2012 oktober
Tidningen ”Chile ur ett funktionsnedsättningsperspektiv” gavs ut i samarbete med arbetsmarknadsprojekt
inom Nätverket SIP. Sylvia som skrivit texterna i tidningen var tidigare i år i Chile. Där gjorde hon en
research om hur det fungerar inom funktionsnedsättningsområdet. Hon träffade personer på gatan,
myndighetspersoner, föreningsaktiva och eldsjälar. http://issuu.com/funkibator/docs/chile
Ett första steg till ett utbyte mellan organisationen Hannibal och Funkibator ideell förening görs. Stefan
Johansson och Pia Hammargren åker till Belgien för att hälsa på organisationen. Vi planerar ett
ungdomsutbyte för personer med funktionsnedsättning under sommaren 2013 och 2014.
Vi påbörjar vårt samarbete på allvar inom NP-området med barn- och ungdomshabiliteringen i
Kronobergslän.

Kreativ hobbydag i samarbete med Nätverket SIP och Funkibator ideell förening. Deltagarna fick
föreläsningar om olika hobbies, instrument, göra hudkräm, handarbeten och så vidare. De fick testa
trummor, gitarr, göra tvålar med mera. Filmen gjordes av en av våra europeiska volontärer. Se den lilla
filmen här:http://www.youtube.com/watch?v=dTNTW6i4XJM
Jordansk kulturafton i samarbete med Globala Kronoberg och Funkibator ideell förening.
Turkisk kulturafton i samarbete med Globala Kronoberg och Funkibator ideell förening.
Litauisk kulturafton i samarbete med Globala Kronoberg och Funkibator ideell förening.
Vi vill ta emot volontärer. Vi ansöker om ackreditering för att ta emot EVS-volontärer för Funkibator ideell
förening. Vi har redan fått intresserade ungdomar från bl.a. Island och Belgien som vill komma till oss och
som själva har funktionsnedsättning. Extra kul eftersom det är ett område som det inte händer så mycket
på (än!). Här finns vår rapport om ”internationell verksamhet med ungdomar för funktionsnedsättning”
http://issuu.com/funkibator/docs/internationellrapport
Demokratijakt! Några av våra medlemmar var med i demokratijakten som genomfördes av
arvsfondsprojektet ”På mina villkor”.
Ett aktivt samarbete med arvsfondsprojektet På Tal om 6 och Funkibator ideell förening inleds. Projektet
handlar om sex och samlevnadsutbildningen i skolan. Några av våra medlemmar bidrar bland annat med
anonyma berättelser kring sexualitet och funktionsnedsättning.

2013 september
Funkisvärlden nr 1 publiceras och ges ut. Det är det första numret av vår medlemstidning och den är gjord
av de ungdomar som var och sommarjobbade hos oss tidigare i år.
Inspirationsdag med flera föreläsare. Funkibator ideell förening bjöd i samarbete med distanskursen
Funktionsnedsättning i det nutida in till en dag med inspirationsföreläsare. Inbjudna föreläsare var bland
annat Mia Karlsson coach inom funktionsnedsättningsområdet, Tomas Forsman projektledare, Pia
Hammargren projektledare och Pelle Eriksson projektledare.
Inspirationsföreläsning med Sandra Tigerlind, entreprenör. Det här görs i samarbete med Nätverket SIP och
Funkibator ideell förening.
Vi välkomnar våra nya volontärer Antonin och Helen till oss.
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