
 
 

Vi arbetar över gränser avseende exempelvis 
diagnoser, föreningar, sektorer, åldrar. 

 
Vi försöker vända på saker, göra tvärtom, göra 

annorlunda och på nya sätt.  
 

Vi vill att du blir medlem för på så sätt visar du ditt 
stöd och det gör att kommun, studieförbund och 

andra aktörer i sin tur kan ge mer stöd. 
 

Man behöver inte ha en diagnos på papper eller  
ens ha någon diagnos alls för att vara med.  

Alla är välkomna! 
 

Vi gör saker innovativt, med nytänk och med stort 
fokus på att inte prata för mycket utan att  

istället genomföra! 
 

Hos oss har det ovanliga blivit till det vanliga. 
 
Det är viktigt att ha det trevligt och kul! Vi tycker man 

ska följa sina intressen, sitt engagemang  
och det man vill göra! 
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                             Höjd livskvalité  
                       för personer med 
                funktionsnedsättning 



Vi har något för alla! 

ARBETA HOS OSS! 
Praktik, arbetsträning, sysselsättning, 
alternativ skolgång. Vi har många olika 
möjligheter till att pröva kunskaper, 
arbetsomfattning, nya arbetsområden.  
Se mer på: www.funkisformedlingen.se 
 
GRUPPTRÄFFAR 
Vi har flera olika gruppträffar för barn, 
ungdomar (yngre och äldre), föräldrar och 
personer intresserade av att skriva, resa.  
 
SOCIALA TRÄFFAR FÖR ALLA 
Just för att det är socialt, trevligt och kul 
erbjuder vi spelkvällar, filmkvällar, 
pizzakvällar och grillkvällar. Välkommen med! 
 
FRITIDSAKTIVITETER FÖR BARN 
Vi erbjuder träffar för barn kring Minecraft, 
programmering, teknik och djur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTALT 20 OLIKA AKTIVITETER! 
Totalt har vi 20-talet aktiviteter, grupper, 
sociala träffpunkter.  Se hela förteckningen 
Funkibators aktivitetssida. 
 
www.funkibator.se/aktiviteter.html 
 

Det här händer just nu! 

 
EKONOMI-SMART-UTBILDNING 
Tvådagarskurs för personer 18-30 år i ämnet 
privatekonomi. 16-17 juni heldagar där vi 
”sponsrats” med 25 000 kr, vilket gör att vi 
bjuder på kursavgift, lunch och fika!   
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRELÄSNING – ATT RESA MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Annelie Nilsson, socionom och kurator på 
Riksgymnasiet i Göteborg besöker Växjö. 
Föreläsning om hur det fungerar att resa över 
världen med rullstol/permobil.  
12 maj 15:00 – 16:30. 
 
SPELKVÄLL FÖR ALLA 
Kom med på spelkväll där vi har datorspel i 
LAN, konsolspel, brädspel, pingis, biljard, 
Show-Down och annat smått och gott! 
Lördagen den 30 april 19:00 – 22:00. 
 
WINGS FOR LIFE – LÖPNING 
Möjlighet att vara med Funkibator-laget där vi 
deltar i välgörenhetsloppet Wings for Life,  
8 maj i Kalmar. Alla medel går till forskning 
avseende ryggmärgsskador. 
 
SE KALENDER OCH VAD SOM HÄNDER 
JUST NU PÅ FUNKIBATORS WEBBSIDA! 
Bevaka vad som händer inom de närmsta 
dagarna och veckorna på Funkibators 
särskilda sida som kallas ”Just nu”. 
 
www.funkibator.se/justnu.html 
 

Spännande satsningar! 

REHABILITERING 
Inspirerande och mer rolig rehabilitering med 
hjälp av ny teknik, media och spel. En 
satsning som syftar till att inspirera och 
utveckla rehabiliteringssverige. 
 
PRODUKTION AV BARNBÖCKER 
Produktion av 10 barnböcker med inslag och 
identifikation av situationer med 
funktionsnedsättning. Boken Pricken från 
1945, om den brunprickiga kaninen, känner 
många till men nu behövs det fler sådana! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STÖD TILL STUDERANDE AKADEMIKER 
Satsning skapad av socionomen Karl 
Högnesen som själv nyligen varit student på 
Linnéuniversitetet och där saknat det stöd 
som han nu själv vill erbjuda. 
 
FUNKIS-SOMMAR 
30 sommarlovsaktiviteter i Kronobergs län, 
med totalt 300 deltagarplatser, sommaren 
2016. För barn och ungdomar 7-15 år. 

Eldsjäl, utbildare, ledare 
investerare, entreprenör, 
förälder, yrkesverksam	

FUNKIBATORS DÖRR ÄR ÖPPEN, FÖR 
ENGAGEMANG, KUNSKAP OCH 
UTVECKLING! 
 
Funkibator samlar en stor bredd av personer! 
Hittar du något som intresserar dig eller 
kunskap/information du kan ha nytta av, är 
du välkommen med! 
 
Möjlighet att, som privatperson, låna ut 
ekonomiska medel till satsningar! Du får 
ränta med 3% och snabb återbetalning. 
 
Distanskurs i det allra senaste inom 
funktionsnedsättning! Antagning just nu! 
http://grimslovsfolkhogskola.se/sarskildakur
ser/funktionsnedsattning/  
 
Särskilt nyhetsbrev för vuxna, ledare, 
nyckelpersoner, yrkesverksamma. 
 
Möjlighet att förverkliga dina egna idéer om 
något som du vill göra, något som saknas och 
behövs. 
 
Möjlighet att sponsra/stödja specifika 
satsningar som vi/ni vill ska växa fram. 
 
Särskilt nyhetsbrev för dig som förälder till 
barn med funktionsnedsättning. 
 
Möjlighet att starta upp lokalavdelning av 
Funkibator på din ort. 
 
Möjlighet till ledarskapsutbildning och att ta 
ledarskap för grupper. 
 
Bli medlem för 50 kr per år och få tillgång till 
allt inom vår sfär!  
 
www.funkibator.se/bli-medlem.html  


