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Det saknas mötesplatser för unga med 
funktionsnedsättning! 
 
Barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning har idag svårt att komma ut och träffa 
kompisar och andra personer i liknande situationer.  Det uppstår lätt en tillvaro där de får sitta isolerade i 
hemmet utan kompisar och möjligheten till att få ett så välbehövt socialt nätverk. Målgruppen med 
funktionsnedsättning brukar komma långt ner på samhällets prioriterings lista över resurser och aktiviteter. 
Myndigheter jobbar stelbent, långsamt och utan flexibilitet på grund av regler och förordningar. 
Föreningslivet har svårt att ta emot målgruppen, eftersom den behöver anpassningar i form av extra ledare, 
fysisk tillgänglighet i eller till lokalerna, och näringslivet verkar se målgruppen som icke köpstark. 
 
Funkibator förening tar nu krafttag för att gå före och visa hur man kan göra för att skapa och erbjuda goda 
exempel.  
 
Från och med februari 2015 har flera nya mötesplatser startats av Funkibator, där personer med 
funktionsnedsättning är välkomna. Behovet är väldigt stort och Funkibator blir ofta kontaktade av föräldrar, 
stödpersoner och myndighetshandläggare som efterfrågar fritidsaktiviteter just för denna målgrupp.  
 
På fredagar har det skapats en träffpunkt över en fika, där man möts under villkorslösa förhållanden och 
pratar om arbete, intressen och fritid på något av Växjös caféer. En gång i månaden arrangeras det en 
aktivitetstid som kallas ”Träffis” där personer kan komma med och umgås, och göra roliga saker 
tillsammans med andra som har en funktionsnedsättning. Några övernattar och är med 48 timmar i sträck, 
och andra kommer och är med endast på dagtid. Utöver det här har vi en kväll i veckan då ungdomar med 
neuropsykiatriska diagnoser träffas, ”The funkgroup” som de har döpt sig själva till. De spelar olika former 
av spel tillsammans, går på bio, bowlar eller något annat roligt. Gruppen kommer själva med förslag på vad 
de skulle vilja göra för kul tillsammans. Under mars månad kommer Funkibator att lansera bioträffar och 
söndagsluncher för funktionsnedsatta. Samtal förs med barn- och ungdomshabiliteringen om hur teknik- 
och programmeringsträffar kan arrangeras då det här är ett stort intresse. 
   
Styrelsen i Funkibator har tagit krafttag för att skapa dessa nya mötesplatser och fler är på gång. Vi håller 
på att bygga upp en verksamhet som kan ta emot personer som vill ha sysselsättning, praktik, 
arbetsträning, rehabilitering säger ordförande i Funkibator förening, Stefan Johansson. Vi har även startat 
upp ett samarbete med gymnasieskolan i Växjö, där vi ska kunna ta emot ungdomar där skolans 
fyrkantighet, stora klasser eller den typ av undervisning som finns riktigt passar ungdomar med vissa 
funktionsnedsättningar. 
 
Vi vill med det här initiativet kring nya mötesplatser motverka diskriminering, utanförskap och isolering. 
Unga med funktionsnedsättning ska kunna leva och delta i samhället på samma sätt som unga utan 
funktionsnedsättning! 
 
Mer information: 
 
Funkibator förening 0470-223 40, 070-816 53 98 info@funkibator.se 
 
 


