Internationella
goda exempel
Funktionsnedsättning

Matilda

Jag heter Matilda och jag är 19
år. Jag har gått på riksgymnasiet
i Kristianstad och är just nu arbetssökande. Jag har fått en fråga
från Funkibator om jag vill åka
med på ett utbyte i Polen i början
av 2015. Det känns läskigt och
spännande samtidigt! Jag funderar fortfarande men tror jag ska
tacka ja.
Matilda Orre, 23 år, Karlshamn

Pia

När jag var barn och ungdom
reste jag mycket. Det här gav
mig resvana och kunskap om att
det inte var så svårt. Jag reser så
ofta jag kan. Genom arbetet har
jag kontakt med många yngre
rullstolsansvändare och jag kan
se hur de växer och utvecklas
som personer när de kommit
tillbaka från resor. Då har ofta de
träffat andra personer och pratat
engelska. Jag tycker också det
är viktigt att se hur vilken service andra samhällen har kring
funktionsnedsättning. Det här för
att inse hur bra vi faktiskt har det
i Sverige!
Pia Hammargren, 41 år, Växjö

Lousie

Jag läste mycket språk både i
gymnasiet och sen även vidare
på universitetet. Jag kan prata engelska, spanska och lite
franska. Jag fick åka på min
första utlandsresa genom ett
ungdomsutbyte i Funkibator. Då
var jag i Österrike som volontär
i tre veckor. Vi arbetade med att
trädgårdsarbete i en park. Efter
det har jag varit i Belgien! Jag
tycker resande är det roligaste
som finns!
Lousie Larsson, 24 år, Växjö

Nadin

Min första reseupplevelse blev
som ledare för ett ungdomsutbyte under en vecka i Belgien.
Det var jättekul att vara ledare
för den svenska gruppen om tio
personer och ta stort ansvar. Det
var också kul att träffa elva andra
ungdomar från Belgien som också hade fysiska funktionsnedsättningar. Jag fick många erfarenheter och roliga upplevelser. Jag
vill gärna göra sådant här mer!
Nadin Al akili, 19 år, Alvesta

Miralema

Mitt största problem när jag ska
ut och resa är att jag behöver en
ledsagare. Hemma så hittar jag
men när jag är på nya platser så
kan jag inte lika lätt läsa skyltar
och hitta. Genom jobbet har jag
kunnat komma iväg till Spanien
och Scottland. Det här har berikat mig på många sätt. Det var
intressant och lite jobbigt att se
hur illa personer med funktionsnedsättning hade det i Skottland
och att de sågs som andra klassens medborgare.
Miralema Klokic, 30 år, Växjö

Ida

Utbytet i Österrike gav mig
möjligheten att utveckla mitt
teaterintresse samt komma i
kontakt med människor från hela
världen. Det har alltid varit mitt
intresse och jag kastade mig med
som en av tre svenska deltagare.
Under tre veckor så träffade jag
underbara människor från hela
världen. Det var en av mina roligaste sommrar!
Ida Berg, 24 år, Uppsala

Liv

Sommaren 2015 har jag anmält
mig till ett dykläger i Turkiet!
Det här är specifikt för personer
med ryggmärgsskador och som
använder rullstol så det passar
ju mig perfekt! Som lite uppvärmning så var jag också med
på ett ungdomsutbyte sommaren
2014 och där var arbetstemat.
Vi gjorde teater och massa
kul saker tillsammans. Att jag
använde rullstol var aldrig något
problem utan alla hjälpte till när
det behövdes.
Liv Fischer, 19 år, Stockholm

Tomas

När jag var 8 år fick jag en
hjärntumör. De strålade bort den
men jag fick hjärnskador. Enligt
läkare skulle jag bara klara mig
en månad men här är jag nu 21
år senare! Och trots assistans
dygnet runt kastade jag mig iväg
på mitt livs äventyr, Thailand
i sex månader! Resan fick mig
att uppskatta Sverige och jag
utvecklades mycket som person.
Jag hoppas att jag kan inspirera andra till att våga resa. Nu
planerar jag nästa resa till Goa i
Indien!
Tomas Lindroth, 29 år, Växjö

Suzy

Diederik

Suzy från Ungern kom till Projektor förening i syfte att hjälpa till i
utvecklingen med internationella frågor och funktionsnedsättning.
Hon la en grund för att fortsätta med det här arbetet i Funkibator.
Suzy var Sveriges första volontär någonsin som var blind och reste
med sin ledarhund Boggie.

Diederik van der Velde från Belgien kom till Funkibator och var
Sveriges första volontär någonsin i en situation med elrullstol och
assistans. Diederik stannade och arbetade
i Funkibator förening under ett helt år.

EVS-volontär från Ungern var på Funkibator från
februari 2012 till januari 2013.

Volontär från Belgien. Var på Funkibator från augusti
2013 till juli 2014.
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