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Kallelse till Funkibators Årsmöte
Måndagen den 23 mars klockan 13:00 - 15:00 är det dags för Funkibator Östs
årsmöte. Vi ses i Mästeriet på Infanterigatan 10 i Växjö hälsar
styrelsen! Handlingarna om mötet kommer läggas upp efterhand på vår
webbsida om årsmötet eller gå  in på vårt event på fb.  

Anmäl dig till info@funkibator.se

Mia driver höstens omgång av
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Mia driver höstens omgång av
distanskursen
Distanskursen Funktionsnedsättning drar igång
till hösten med Mia Falk. 

Det blir en inspirerande och lärorik höst lovar Mia
som var med och skapade kursen för 10 år
sedan då hon blandade in komponenter som
coaching, omvärldsfokus och
funktionsnedsättning. Det blir mer än så lovar Mia
som nu planerar höstens kurs med innehåll som
AI, myndighetskoll, projektsatsningar med mera.
Vill du ha mer info eller anmäla dig? Kontakta Mia
redan idag så berättar hon
mer: mia.falk@distanskursen.se

Distanskursen är ett unikt samarbete mellan
Grimslövs folkhögskola och Funkibator sedan ca
10 år tillbaka i tiden.  Kursen har förändrats i takt
med digitaliseringen och samhällsförändringarna.

Orka och Funka
Den 1 januari drog projektet Orka och Funka
igång  i södra Dalarna som även inkluderar
Avesta, Hedemora och Säter.  Linda Rosenn
driver  satsningen där målgruppen är barn, unga
och vuxna med ofrivillig skolfrånvaro samt
hemmasittande arbetslösa.

- Vi vill synliggöra frågan om utökat föräldrastöd,
både mot skola, arbetsmarknad och fritid. Därför
vill vi lyssna på målgruppen själva samt föräldrar
 och familjer behov för att se till  vilket stöd som 
behövs,  berättar Linda. För den som vill ha mer
info maila: linda.rosen@funkibator.se
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Nyheter från Funkibator förlag
Vårt föreningsdrivna förlag har verksamhet på gång i huset. Vi  gör böcker men
även viktiga delar som hör till barn, böcker och funkisfokus. 

Vi kommer under året bygga upp ett Lekotek avslöjar Pia Hammargren. Därför
gör vi nu en stor internationell omvärldsbevakning om bland annat
förebildsleksaker, en del finns där ute och en del kommer vi beställa enligt egna
önskningar.  En av dessa är Deijas kreativitet som nu gör en trio av nya dockor
med funkisfokus. Hon har tidigare skapat dockorna Julia och Lukas som båda
kan göra tecken med sina händer. 

- Vi har i skrivandes stund fått medel till att genomföra läsfrämjande  insatser
för barn i förskolan. Mer om det här i våra "kanaler" för Funkibator förlag
 eftersom det nu händer så  mycket positivt  att vi inte får plats med allt här,
 berättar Pia som bubblar av nyheter kring  förlaget.

Vill ni  hänga med på det senaste från förlaget så kika gärna
på instagram/funkibatorforlag eller fb.com/funkibatorforlag

Funkibatorbutiken
Funkibatorbutiken är  en av  de verksamheter som vi driver  som ett socialt 
företag.  Behöver du hjälpmedel  så har vi ett  brett utbud meddelar Fredrik som
är  butiksansvarig.  Och på  frågan om vilken produkt som är mest omtyckt så 
svarar  Fredrik att det är den produkt som kunden vill ha. Och flertalet av
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svarar  Fredrik att det är den produkt som kunden vill ha. Och flertalet av
produkterna som  vi säljer är udda och många  av våra produkter är
specialbeställningar som går direkt ut till kund utan att gå via butikshyllan. 

Mer info www.funkibatorbutiken.se

Funkibator + Game A
Funkibator är med i projektet Game A som drivs av Certec, Lunds  Tekniska
Högskola. Ytterligare organisationer som är med är RBU, Musik i Syd. Projektet
är ett spelprojekt där  målet är  att utveckla ett lättanvänt mobilspel  som lockar
till  rörelse tillsammans med musik. Målgruppen är i första hand barn och unga
med Celebral Pares och ryggmärgsbråck och man  vill att spelet  skall kunna
användas av alla. 

Mer info på Certec´s sida om projektet GameA.

Funkibators veckoliga aktiviteter
Läs mer om våra vanliga aktiviteter på Nätverket SIP nedan. Alla våra
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Läs mer om våra vanliga aktiviteter på Nätverket SIP nedan. Alla våra
aktiviteter är gratis för alla - var välkommen att gå med!

Pingisklubben
Varje torsdag kl 17:30-19:00
Funkibator öppnar dörrarna till en ny
sportform! Ahmed Solagh Josef, en
före detta medlem i Iraks
pingislandslag, kommer att lära oss
hur man spelar pingis. Han kommer
att förklara för er hur man kan tävla
oavsett om du sitter i en rullstol eller
inte. Du är välkommen att vara med
oss i vårt pingislag! Om du är
interesserad gå med i gruppen >>

Då såg jag molnen
Söndagen, 2:e februari klockan 14:00
Funkibator arrangerar en dansföreställning som
handlar om ljud. Föreställningen förflyttar idén om
ljud som något vi enbart hör med våra öron till
något som känns, syns och påverkar oss på olika
sätt. Iden kommer från Jan Carleklevs arbete
tillsammans med döv och hörselklasser.

Fri entré. Anmälan till aktivitet@sip.se

Ledarskapskurs 7:e till 8:e mars 2020
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Ledarskapskurs 7:e till 8:e mars 2020
Vill du gå en ledarskapskurs där du lär dig mer om att vara en ledare och även
får en chans att bygga upp dina egna projektidéer? Då är detta en kurs för dig!
Ledarskapskursen är en kostnadsfritt helgkurs om projektledning av små
projekt och aktiviteter. Det hjälper dig att komma på en idé för din aktivitet,
projekt, grupp eller studiecirkel och hur du kan gå vidare med den idén. Att
skapa ett projekt är ett enkelt och roligt sätt att lära känna nya människor och
utveckla ledarskap och lagarbete. Vi alla bär på roliga idéer, vilka är dina?
För mer information, följ länken >>

Anmälan till aktivitet@sip.se

Håll dig uppdaterad och läs mer om våra senaste händelser och aktiviteter >>

TIPSA OM MEDLEMSKAP
Varje medlem gör skillnad! Vi behöver därför medlemmar för att fortsätta göra
verksamhet  eftersom detta är knutet till olika stöd som vi får för att fortsätta
göra vår verksamhet.
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