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Verksamhetsberättelse
Funkibator ideell förening
Avser perioden augusti 2013 - mars 2014.

Funkibator ideell förenings verksamhetsår har sträckt sig från 19
augusti 2013 till 4 mars 2014. Funkibator ideell förening ingår i
Nätverket SIP som en av fyra juridiska organisationer inom
nätverket. Under 2013 hade vi 140 medlemmar i föreningen.
Arbetsmarknad
Vi har sett ett stort behov av att ta emot personer med funktionsnedsättning i arbetsmarknadsåtgärder.
Därför har Funkibator ideell förening arbetat med att ta emot personer på praktik, sysselsättning och
arbetsträning. Den här verksamheten har pågått under hela verksamhetsåret. Syftet är att skapa
möjligheter för individen att prova på arbete, nya arbetsuppgifter och för att stärka självkänsla och
självförtroende.

Funkisförmedlingen ESF-rådet
Projektet Funkisförmedlingen påbörjades i januari 2014.
Projektet är en förstudie som kommer pågår under ett år
med hjälp av projektmedel från ESF-rådet. Syftet är att
undersöka möjligheterna att starta en slags
arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning
där verksamheten ska arbeta kant i kant med uppdraget
som myndigheter har. Det ingår även att ha mycket
kontakt med organisationer och föreningar inriktade på
funktionsnedsättning samt även arbetsgivare.

Funkisförmedlingen Allmänna
arvsfonden
Under den sista veckan av verksamhetsåret så fick vi
besked från Allmänna arvsfonden om att de beviljat
projektmedel till projekt Funkisförmedlingen. Den här
ansökan skickades in sommaren 2013. Projektet har inte
startat under det gångna verksamhetsåret men vi fick i
alla fall veta att beslutet var fattat.

Sommarjobb
Så vitt vi vet så har vi varit den enda aktören i Kronobergs län som erbjudit, ett större antal ungdomar med
funktionsnedsättning, sommarjobb. Det här har skett inom ramen för kommunernas ferieplatser.
Kommunen har betalt lönen men Funkibator har stått för förstärkt handledning och anpassade
arbetsuppgifter. Det här har varit en verksamhet som vuxit från år till år och under sommaren 2014 var det
rekordantalet om 21 ungdomar som hade sommarjobb.

Utbildning och föreläsningar
Distanskursen Funktionsnedsättning i det
nutida samhället
Distanskursen Funktionsnedsättning i det nutida
samhället är en distanskurs som går på halvfart, har
varit ett uppdrag som utförts av Grimslövs
folkhögskola. Tidigare har Projektor ideell förening
genomfört utbildningen men i slutet av
verksamhetsåret så flyttades denna verksamhet över
till Funkibator ideell förening som fortsätter med
arbetet. Målgruppen för kursen är personer som vill
ha omvärldskoll och kompetensutveckling inom
funktionsnedsättning. Under höstterminen 2013
deltog över 40 studerande. Under februari 2014
påbörjades marknadsföring av kursen som startar
hösten 2014. Några ansökningar hade kommit in vid
verksamhetsårets slut.

Bild: Björn Jönsson föreläser om Unga Mentorer, ett
Arvsfondsprojekt i Skåne.

Nya distanskurser
samverkan med projektet Galaxhopen så har vi under
slutet av verksamhetsåret börjat skapa tre nya
distanskurser. Dessa planeras att kunna erbjudas
under nästa verksamhetsår. Funkibator har varit
delaktiga i det här med anledning av att tanken är att
personer med funktionsnedsättning delvis ska
arbeta med och driva kurserna.

Föreläsningar
Under verksamhetsåret så har vi arrangerat några
föreläsningar. Temat har varit funktionsnedsättning,
tillgänglighet och inspiration. Vi har även arrangerat
miniutbildningar kring diagnoskunskap inom olika
funktionsnedsättningar, bemötande samt fysisk och
digital tillgänglighet.

Bild: Träff i Växjö mellan distansstudenterna i
kursen Funktionsnedsättning i det nutida.

Internationellt
Volontärer
Under verksamhetsområdet så har Funkibator ideell förening
tagit emot tre europeiska volontärer. De två första var Antonin
Rey och Hélène Larrieu. Den tredje är Diederik Van de Velde
och startade sin volontärsperiod i augusti 2013 och kommer
att vara på plats under ett år.
Diederik är från Belgien och han Sveriges första EVS-volontär
som använder elrullstol. Funkibator ideell förening har under
större delen av verksamhetsåret arbetat med att planera och
möjliggöra det här. Konkret har det handlat om att ordna
anpassat boende, anpassad bil och en assistanssituation.
Diederik har arbetat åt Funkibator där han har träffat många
olika länsföreningar inom funktionsnedsättning.
Bild: Diederik Van de Velde under sitt första
besök i Växjö sommaren 2013.

Belgiskt ungdomsutbyte
I slutet av juli 2013 genomförde vi ett ungdomsutbyte med den Belgiska organisationen Hannibal.
Deltagarna var ungdomar med rörelsenedsättning. 12 personer kom från Belgien och 12 personer från
Sverige var med. Platsen var Annevik som ligger strax utanför Växjö. Temat under lägret var tillgänglighet
och media.

Internationellt nätverkande
Genom Diederiks arbete så har nätverkande med andra organisationer runt om i Europa skett. Ett forum
har satts upp dit 10-talet organisationer bjudits in för att diskutera gemensamma frågor. Ett samarbete
med Projektet Galaxhopen har resulterat i att vi kunnat ta del av internationella resor där organisationer
med gemensamma nämnare besökts. Ett internationellt broschyrmaterial har tagits som spridits till vårt
nätverk.

Bild: Personerna som deltog vid det Belgiska utbytet sommaren 2013 i Växjö.

Fritidsaktiviteter
Vi har sett ett stort behov av fritidsaktiviteter för målgruppen barn och ungdomar med olika
neuropsykiatriska diagnoser. Därför har vi under verksamhetsåret satsat extra kring det här området.

Killgrupp 1414-18 år, Växjö
Pierre Bignolas har varit ledare för killgruppen med neuropsykiatriska diagnoser. De har träffats på
torsdagskvällar. En gemensam nämnare är att gruppen har ett intresse för språk därför har det bara pratas
engelska vid de här träffarna. De har bland annat haft verksamhet inriktat på film, spel, bowling, lasergame
med mera.

Drakskoj – barn 1111- 12 år, Växjö
Under hösten och vintern så provade vi att erbjuda gruppverksamhet
för barn. På onsdagskvällar har Lora Stefanova arrangerat träffar
inriktade på kultur, kreativitet och konstnärlighet. Verksamheten
avslutades vid årsskiftet 2013/2014 med anledning av för få
deltagare.

Ungdomsgrupp 1414-18 år, Ljungby
Under senare delen av verksamhetsåret så påbörjades ett
samverkansarbete, med Ljungby kommun, Studieförbundet
vuxenskolan och barn- och ungdomshabiliteringen, i syfte att starta
upp en ungdomsgrupp i Ljungby. En inbjudan skickades ut och vid
verksamhetsårets slut var ungdomar anmälda.

Socialt företagande
Funkibatorbutiken, försäljning av hjälpmedel
Funkibatorbutiken som säljer hjälpmedel har drivits som ett samarbete mellan Funkibator ideell förening,
Projektor ideell förening och PIX ekonomisk förening. Butiken har drivits som ett socialt företag.
Funkibatorbutiken har tagit emot personer som varit intresserade av att arbetsträna genom att gå bredvid
ordinarie personal.

Nya affärsidéer
Funkibator har i samarbete med projektet Galaxhopen utvecklat fram nya tänkbara affärsidéer. Dessa har
planerats och förberetts. Några exempel på affärsidéer som har utvecklats fram är distanskurser, social
administrations- och ekonomibyrå, försäljning av papier-machéfigurer, hundverksamhet,
bemanningsföretag med personal som har funktionsnedsättning.

Trycksaker, information och media
Presentationsbroschyr
En omfattande 24-sidig presentationsbroschyr över Funkibator
har producerats.

Nyhetsbrev
Två nyhetsbrev har producerats och skickats ut till alla
medlemmar samt Funkibators nätverk bestående av cirka 1 200
digitala mottagare.

Broschyr/flyers
En folder avseende Funkibators internationella verksamhet har
producerats och spritts till vårt internationella nätverk över
Europa.
En flyer avseende vad Funkibator ideell förening är för något.
Trettiotalet mindre flyers till Funkibators utställningsbord.

Bild: Daria Hasse håller i alla brev som gick
ut till politikerna.

Politikerbrev
Tre utskick har skett till samtliga politiker inom Landstinget Kronoberg, Växjö kommun, Alvesta kommun
och Lessebo kommun.

Funkisvärlden
Ett nummer av medlemstidningen Funkisvärlden har producerats.

Facebooksida
Funkibators sida på Facebook har uppdaterats mycket aktivt i snitt med 1-2 uppdateringar per dag.

Mediamedverkan
Här följer ett urval av de mediainslag som gjorts under
verksamhetsåret kring Funkibator ideell förening:
Maj 2013, Smålandsposten, Träffar för killar med diagnos.
Juni 2013, Smålandsposten, Ungdomar med
funktionsnedsättning granskar framkomligheten.
Juli 2013, Smålandsposten, Europeiskt utbyte accepterar alla.
Oktober 2013, Öppna kanalen, Personporträtt av Diederik från
Belgien.
December 2013, Svensk handikapptidskrift, Växjö mot jobbet,
personporträtt av Nathalie Nordlund.
Februari 2014, Svensk handikapptidskrift, Volontär i Växjö,
Diederik från Belgien utvecklas i Sverige.
Februari 2014, Sveriges Radio Kronoberg, Reportage om
hjälpmedel.
Februari 2014, Taltidningen Skåne, Intervju om det nya beviljade
projektet Funkisförmedlingen.
Mars 2014, TV4 Sydost, TV-inslag om det nya beviljade projektet
Funkisförmedlingen.

Bild: Artikel i Smålandsposten från juli
2013 där Funkibators sommarjobbare
granskar tillgängligheten.

Samverkan
Furuboda
Funkibator ideell förening har i samarbete med Furuboda arbetsmarknad utvecklat och skapat två
projektansökningar. Den första hette Stödjepunkter i samverkan och den blev vi uppmanade att återta för
att arbeta om. Det skedde och istället blev det en ny ansökan som hette Unga ledare
Funktionsnedsättning. Vid verksamhetsårets slut var denna inskickad och i ansökningsprocess.

Handikapprörelsens Idé och KunskapsCentrum
Funkibator ideell förening har haft en representant i styrelsen för Idé och Handikappkunskap. Under
verksamhetsåret så har det skett samverkan kring flera aktiviteter. Tillsammans har vi arbetat med en
utställning på Växjö stadsbibliotek med livsberättelser, en föreläsningsserie under vinter och vår 2014,
framtagningen av ett tillgänglighetsspel.

Projektor ideell förening
Funkibator har under verksamhetsåret haft mycket samverkan med dels Globala Kronoberg och dels
projektet Galaxhopen. Dessa båda samarbeten har resulterat i mycket ny verksamhet både inom det
internationella området samt arbetsmarknadsområdet. Det belgiska utbytet, europeiska volontärer och en
framväxande stor arbetsmarknadsverksamhet är direkta resultat av att det här samarbetet har funnits.’

Atrium
Produkter från Atrium har sålts i Funkibatorbutiken. Dock i väldigt liten omfattning.

Kvinnojouren
Funkibator har en representant med i styrelsen för Kvinnojouren i Växjö.

Övrigt
Fastighet
Funkibator ideell förening har drivit arbetet med att undersöka möjligheterna att nyproducera en fastighet.
Det här har skett i syfte med att vi behöver lokaler som är större och mer tillgängligliga. Arbetet har pågått
under hela verksamhetsåret och fortsätter vidare. Under verksamhetsåret har vi träffat Växjö kommun,
Södra skogsägarna samt inlett en dialog med en fastighetsentreprenör. Dialog har även skett med
Arvsfonden där det är möjligt att ansöka om lokalstöd.

BilBil- och transport
Föreningen har under året införskaffat en anpassad bil,
Chevrolet transport. Den har använts av medlemmar i
föreningen och i vår internationella verksamhet. Den
har under verksamhetsåret servats, anpassats och
reparerats. Anpassningen består av ramp och ett
permobillås jämte förarplatsen.

StyrStyr- och referensgrupper
Under verksamhetsåret har Funkibator suttit med i
följande grupper:
•
•
•

Bild: Föreningens handikappanpassade bil.

Arvsfondsprojekt, arbetsmarknadsinriktat, där Share music i Jönköping är huvudman.
Arvsfondsprojekt, kultur och tillgänglighetsinriktat, där Handikapprörelsens Idé- och Kunskaps
Centrum i Växjö är huvudman.
Arvsfondsprojekt, sexualundervisning, På tal om sex, Grrl Tech är huvudman.

Fondansökningar
Under verksamhetsåret har Funkibator ansökt om fondmedel från cirka 30 stycken fonder. Vi har ansökt
om medel för fritidsverksamhet inriktat på NP, sommarläger, inköp av hjälpmedel. Totalt nio har blivit
beviljade till ett ungefärligt belopp av 190 000 kr.

FondFond- och myndighetshjälp
Flera föreningar och privatpersoner har fått individuell hjälp att ansöka om fondmedel. Flera personer har
fått hjälp att ansöka om olika sorters stöd från myndigheter.

Utställningar och mässor
Funkibator har under verksamhetsåret deltagit vid följande arrangemang:
- Familjemässa Araby Park Arena, bemannat utställningsbord.
- Temadag kring funktionsnedsättning i Ljungby kommun, bemannat utställningsbord.
- Utställning i glasmonter Konsum Oxtorget, passivt uppsatt utställning under januari månad.
- Utställning på Växjö stadsbibliotek med temat Livsberättelser där Funkibator publicerat tio livsberättelser.
- Utställning på kulturnatten i Växjö.

Försäljning av föreningsprodukter
Under verksamhetsåret har vi sålt cirka 100 föreningsknappar. De har köpts i ett föreningsstödjande
ändamål. Vi har även sålt möbler som skänkts till föreningen. Femtio drakar har köpts in i syfte att de ska
kunna säljas på samma sätt som drakar. Vi har även undersökt kostnaden och möjligheten att köpa in tshirts med tryck av vår draklogotype.

Sponsorer
Funkibator har haft två sponsorer från näringslivet som gett stöd i olika former. Arkitektkopia har bidragit
med trycksaker. Bilinredarna har gett rabatterat anpassningsarbete. Infocare har lånat ut datorer till oss för
sommarens ferieverksamhet.

Bild: Engagerade inom Funkibator ideell förening, kanslipersonal och sommarjobbare.

Styrelse och personal
Styrelse
Stefan Johansson, ordförande
Per-Erik Eriksson, kassör
Camilla Gjörloff, ledamot
Pia Hammargren, ledamot
Sofie Sjöstrand, ledamot

Anställd personal
Följande personal har haft anställningar och arbetat med verksamheter med anknytning till Funkibator.
Vissa personers anställningar har juridiskt ett legat i någon annan av Nätverket SIPs organsationer.

Kansli/butik
Christopher Svensson, föreningskansli
Katarina Lindwall, föreningskansli, butiksansvarig
Fredrik Holmquist, butiksansvarig
Kerstin Jacobsson, butiksbiträde

Fritidsaktiviteter
Lora Stefanova, fritidsledare
Pierre Bignolas, fritidsledare

Serviceteam
Nathalie Nordlund, serviceteam
Jeni Jeleva, serviceteam
Ola Claesson, serviceteam
Frederique Le Rider, serviceteam
Madeleine Ringh, serviceteam
Nancy Månsson, serviceteam

Projektledare/stödfunktioner till projekt
Pia Hammargren, strategisk projektledare Funkisförmedlingen
Katarina Liwbom, grafiker

Volontärer, praktik
Antonin Rey, volontär från Frankrike
Daria Hasse, utbytesstudent Linnéuniversitetet
Diederik Van de Velde, volontär
Hélène Larrieu, volontär från Frankrike
Susana Lattes, praktik projektledarutbildning

Styrelsens underskrifter
Växjö 2014-02-24

_________________________

_________________________

Stefan Johansson, ordförande

Pelle Eriksson, kassör

_________________________

_________________________

_________________________

Pia Hammargren, ledamot

Camilla Gjörloff, ledamot

Sofie Sjöstrand, ledamot

