funkibator
-något nytt inom
funktionsnedsättning
En skrift där vi förklarar vilka vi är, vad
vi gör, våra idéer och vad vi vill ska växa
fram under de närmsta 2-3 åren.
Det är inte en fråga OM vi ska göra det
här utan NÄR. Hur snabbt det sker hänger
ihop med stöd från olika myndigheter,
samarbeten, fastighetsmöjligheter samt
även tajming och tillfälligheter.

Vi själva har inte mött någon
organisation eller verksamhet i
Sverige eller Europa som har den
bredden, de ambitionerna och den
visionen som vi har.
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personerna i
funkibator
- En ögonblicksbild av alla som arbetar i Funkibator just nu
Sedan starten 2009 har många personer arbetat och verkat i Funkibator. Då allt i vår verksamhet
hela tiden rör på sig, utvecklas och förändras så har det även sett likadant ut avseende personal.
Många har börjat, slutat, gått vidare och kommit tillbaka. Nya har hela tiden kommit in i verksamheten parallellt med att verksamhetsområden vuxit fram.
Då vi ska beskriva vilka som arbetar i Funkibator så blir det en ögonblickbild över hur det ser ut
precis just nu. Om två månader har några nya börjat och någon slutat. Om 1 år kanske det har
kommit till lika många till. Just nu (höst/vinter 2013) i Funkibator ser det ut så här:
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Stefan

Pia

Sofie

Pelle

Camilla

Christopher

Kattis

Magnus

Fredrik

Ola

Susana

Nathalie

Jeni

Diederik

Pierre

Lora

Aleksa

Sandra

Louise

Funkidrake

Antalet personer totalt
Funkibator kansli/verksamhet 19
Sommarjobbare		
21
Totalt				
40
+ en massa personer som vill börja och
vara med men som vi inte har fysisk plats
eller tillräckligt anpassade lokaler för.

Våra sommarjobbare 2013
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bakgrund
& fakta
Bakgrund
Funkibator startade 2009 som ett
arvsfondsprojekt med syfte att driva
utvecklingsfrågor inom området
funktionsnedsättning.
Medan projektet pågick bildade vi Funkibator
förening 2011 och syftet var att den skulle ta
över projektets verksamhet så det var slut.
Då projektet avslutades 2013 så fanns det
över 100 medlemmar där antalet var starkt
växande. I ett mer informellt nätverk inom
Kronobergs län fanns det över 1 200 personer
bestående av föreningsaktiva, yrkesverksamma och privatpersoner.

slutrapport
rs
o
t
a
ib
k
n
u
Bild på f
på kansliet
g
g
ä
v
n
e
å
p
uppspikad

Funkibator 2013
Funkibator är en ideell förening med styrelse och
kanslipersonal. Medlemsantal och nätverk starkt
växande. Det finns många samverkanspartners
inom myndighets- och föreningssfären.Funkibator fångar upp behov, idéer och önskemål. Vi
arbetar med att förverkliga så mycket vi kan,
hinner och har resurser till. Fokus är på barn,
ungdomar och unga vuxna. Funkibator är inte inriktade på någon särskild diagnos eller nedsättning. Vi arbetar för allt och alla. Det geografiska
området är Kronobergs län men förgreningar
finns till andra organisationer över hela Sverige.
Funkibator gör nya saker, som ingen annan gör
eller som väldigt få gör. Vi vill skapa verksamhet
från grunden eller vidareutveckla det som redan
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finns. Inom Funkibator finns grunden för 10-talet
olika verksamhetsområden där vi antingen har
en pågående verksamhet eller temporär pilotverksamhet. För att nå våra ambitioner så krävs
det på många områden särskild finansiering,
lokalmässiga förutsättningar och myndighetssamverkan. Vi arbetar framåt och offensivt på
många områden samtidigt!

Vision och syfte
Allt vi gör handlar i slutändan att öka
livskvalitén hos människor med funktionsnedsättning. Det här gäller alla som har med
Funkibator att göra vare sig man är personal,
volontär, medlem, praktikant.
Det här åstadkommer vi genom att personer blir
delaktiga, att de tar plats, kan påverka, får en
plattform att verka inom och utifrån, får arbete,
att det skapas mötesplatser för personer där
sociala- och digitala nätverk kan uppstå, att man
kommer samman och får sociala kontakter, vänner och har kul. Att göra konkret verksamhet så
som läger, tidningar, filmer, ledsagning, internationella utbyten, arbetsträning med mera är våra
metoder och verktyg för att skapa denna ökade
livskvalitén.

Fakta
Styrelse: 5 st (Stefan, Pia, Sofie, Pelle, Camilla)
Personal: ca 10 st
Föreningsstart: 2011, dessförinnan projekt
sedan 2009
Föreningens säte: Växjö kommun
Medlemmar: 100 st, växande!
Nätverk: 1 200, växande!
Momspliktig: Nej
Näringsverksamhet: Nej, men är medlem i en
ekonomisk förening som kan hantera sådant då
det blir aktuellt.
Organisationsnummer: 802462-4150
Bankgiro: 806-2598
Adress: Funkibator, Västergatan 8A, 352 30
Växjö, 0470-223 40

Medlemskap
Funkibators medlemsavgift är av årsmötet
bestämd till 0 kr. Vi vill ta bort alla hinder och
göra det så enkelt för nya medlemmar att
komma med och engagera sig. Dock krävs det
en aktiv handling och ett skriftligt bevis på att
man verkligen blivit medlem.

Ekonomi
Funkibator är i långsiktig process att söka och
få lokal och regional driftfinansiering av Landstinget Kronoberg, länets kommuner samt
Regionförbundet södra Småland.
Specifik verksamhet så som sommarjobb för
unga, läger, internationella utbyten, fritidsaktiviteter, tidningsproduktion hittar ofta sin finansiering genom mindre fondansökningar. Lokalstöd
för att köpa eller bygga en större egen fastighet
kommer att sökas från Arvsfonden. Projektmedel
från olika myndigheter söks för större innovativa pilotsatsningar. Försäljning av hjälpmedel,
föreläsningar, distanskursutbildning täcker
kostnader för utförande personal. Överskott från
olika verksamheter går tillbaka till verksamheten
för barn och ungdomar. Det finns inga vinstintressen utan allt återförs.
Ekonomisk berättelse och årsmöteshandlingar
finns att ladda ner på www.funkibator.se.
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fastighet
Att ha en fastighet är en förutsättning för
att existera, kunna vidareutveckla och
förverkliga ett helt batteri av nytänkande,
annorlunda och innovativ verksamhet!

Vårt hus ska vara:
Tillgänglighetshus
Kreativitetshus
Entreprenörskapshus
Allaktivitetshus
Arbetsträningshus
Utbildningshus
Trädgårds- och djurområde
I snart fem år har vi gått och planerat införskaffandet av en egen fastighet. Vi har tittat på
befintliga fastigheter som varit till salu. Vi har
inspirerats av hur andra byggt. Vi har skissat
och ritat. Vi har fört dialog med myndigheter,
privata fastighetsägare och samtliga banker. Vi
är säkra på en sak och det är att vi är beroende
av lokalstöd från Arvsfonden. Det här projektet
är så stort ekonomiskt sett att vi inte har tillräckligt eget kapital. Och vi kan inte heller låta andra
gå in med finansiering för då slutar det med att
det inte blir ”vårt” hus utan att vi hamnar i en
ohållbar hyrestagarsituation. Vi står nu inför två
olika alternativ.

Bygga nytt?
Att projektera för att genomföra en nybyggnation är det alternativet som ger bäst slutresultat.
Samtidigt kräver det otroligt mycket förarbete i
form av tid, energi och finansiering. Vi har valt
det här spåret, och från vår sida, kommer vi att
satsa vad som krävs. Vi är dock beroende av
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samarbete med kommunen och näringsliv. Inledande kontakter har tagits avseende mark och
att göra en professionell förprojektering.

Köpa befintligt?
Då vi är beroende av stöd från Arvsfonden så är
det väldigt svårt att inom handläggningstiden hitta dels ett lämpligt objekt på marknaden samtidigt som säljaren väntar in Arvsfondens bedömning och beslut. De flesta vill i första hand hyra
ut och inte sälja sina fastigheter så utbudet är
väldigt begränsat. Kvar att undersöka är försäljning av kommunala fastigheter. I dagsläget då vi
ställt frågan finns inget passande objekt.

Ett småländskt fryshus
Vi vill rita om Sverigekartan inom funktionsnedsättning för vad som är möjligt och inte. Vi
vill göra ett regionalt ”Fryshus” för personer i
utanförskap. Vi vill helt eller delvis vara ägare.
Det här skulle leda till mycket lägre fastighetskostnader och skapa en långsiktigt hållbar verksamhetsgrund.
Vi vill göra något som igen annan gjort i Sverige!
Med hjälp av entreprenörskap, innovation och
nytänk vill vi lyfta människor, verksamheter och
organisationer inom funktionsnedsättning. En
större, anpassad och kostnadseffektiv fastighet
är så klart en absolut nödvändighet.
Stefan Johansson, Ordförande Funkibator

I vårt begynnande arbete med fritidsverksamhet
för personer neuropsykiatriska diagnoser så är
vi väldigt begränsade av att vi inte har anpassade lokaler. Det behövs lugn och avskärmad
miljö. Vi kan idag bara genomföra en bråkdel av
den efterfrågada verksamheten på området.
Pierre Bignolas, Ledare fritidsverksamhet NP

Dagens lokaler som vi finns i är varken anpassade eller tillräckliga ytmässigt. Det saknas
elöppnare, ramper, avskilda rum, tillgängliga
toaletter. Endast 20% av lokalen är anpassad på sådant sätt som vi önskat. Utvecklingsmöjligheter saknas.
Sofie Sjöstrand, hyresansvarig Funkibator

Jag skulle vilja bygga upp en verksamhet kring
odling och grön rehab. Min vision är att ha en
fullskalig anpassad trädgård samt med odlingsland och växthus. Det här är omöjligt idag då
vi finns i stadsmiljö. Med en naturnära fastighet
skulle jag kunna börja med att förverkliga mina
idéer.
Pia Hammargren, initiativtagare till Funkibator

Fotograferingsrunda
Vi har varit runt i Växjö och fotat. Vi ville ge en
bild av vilken typ av hus som finns i våra tankar.
Husen på bilderna är varken lediga eller till salu.

Så här vill vi ha det
•
•
•
•

Trähus
500 - 1 000 kvm
Platt och anpassat
Kreativ planlösning och design – något annorlunda och speciellt
• Naturnära men ändå centralt
• Grupprum, samlings-/utbildningssak, kontorslandsskap, mediastudios, verkstäder/
workshopsrum
• Garage för anpassade transportfordon och
utlåning av större hjälpmedel
Vi har hämtat inspiration från youtube:
Sök på “Google office” i Youtubes sökfält. Tryck
sen på den översta länken.
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fastighet fortsättning...

Tänkta samarbeten

Den kreativa miljön

Växjö kommun (stadsutvecklingsintresse)
Landstinget Kronoberg (folkhälsointresse)
Södra skogsägarna (trähusintresse)
Nätverket SIP (entreprenörskapsnätverk)

Den kreativa miljön och arbetskulturen hänger
tätt ihop och är mycket viktig! Så som det ser
ut och känns, så mår man!

Varumärken att knyta
an till
Europas grönaste stad
Miljömässig hållbarhet.
Vision Växjösjöarna
Fastighet i anslutning till de centrala sjöarna.
Växjö trästad
Hus i trä passar in med befintliga fastigheter.
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En lokal kommunicerar ett budskap till besökare,
de på plats och de som arbetar. En myndighet
består av en entré, reception och kontorsrum.
Ett företag ser ut som, och präglas av, de tjänster eller produkter som säljs. Men en verksamhet i det sociala kan faktiskt se ut nästan hur
som helst! Vi vill skapa något färgglatt, annorlunda, inbjudande och trevligt.
Färg, personlighet, form och design ger en viktigt
identitet. Vi vill väcka nyfikenhet och intresse.
Vi vill ha en känsla av att det här är ”vårt”.
Varje person som besöker oss ska bli positivt
överraskad och glad. Hos oss ska man trivas!
Det ska vara en varm och välkomnade stämning. Känslan är sammanvävd med utemiljön,
fastigheten och de inre lokalerna.

bil & transport
Färdtjänst är bra och fungerar okej. Men den är svår att använda
flexibelt och då grupper av personer ska åka tillsammans. Vår
idé är att ha en uppsättning anpassade fordon.
Dessa ska kunna lånas och hyras av personer med funktionsnedsättning. Rullstolar och transport
av större hjälpmedel kräver större utrymme. Vår första anpassade bil innehåller ramp och transportmöjligheter av elrullstolar och manuella rullstolar (ombyggd Chevrolet Trans Sport). Kanske är vår idé
början på en framtida bilpool, en framtida taxirörelse och en motor- och mekargrupp.
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arbete & karriär
Att ha sysselsättning eller lönearbete är dörröppnaren
till struktur, ordning, social samvaro, nätverk, personlig
utveckling och att ha en egen inkomst. Funkibator vill
arbeta med att föra personer framåt mot och ut i den
reguljära arbetsmarknaden. Vi vill ge människor självkänsla,
självförtroende och en egen grund att stå på.

Sysselsättningsplatser
för att prova vingarna
Det kan till och med vara svårt att få komma till
en arbetsplats för att ha praktik och arbetsträna!
Vi vill avhjälpa det här och kontinuerligt erbjuda
15-20 platser för personer som är i speciella
situationer och som behöver prova, komma igång, arbetsträna. Kanske man aldrig har haft ett
arbete. Kanske man behöver ta reda på hur en
nedsättning påverkar olika typer av uppgifter. På
en sysselsättningsplats kan man vara och prova
enligt sina egna förutsättningar och i ett lagom
tempo.

Arbetsförmedling inom
funktionsnedsättning
Vi vill starta upp en arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning. Här tänker vi
oss att arbeta ungefär som den vanliga Arbetsförmedlingen fast utan hela deras regelverk.
Det gör att verksamheten kan bli snabb, flexibel,
personlig och engagerande. Vi kallar det här för
Funkisförmedlingen och liknande verksamheter
har startat upp runt om i Sverige fast för helt andra målgrupper. Nu vill vi göra det för personer
med funktionsnedsättning.
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Bemanningsföretag
Som en del av allt vill vi också ha ett bemanningsföretag för personer med funktionsnedsättning. Med anpassade arbetsuppgifter och
handledning så kan tjänster levereras till fullgod
kvalité. Vi vill utforska denna mark och se vad
för olika arbetsinsatser och kompetenser som vi
kan sälja timmar av.

Sommarjobb för unga
Som enda aktör i Kronobergs län erbjuder Funkibator speciellt ungdomar med funktionsnedsättning sommarjobb. Det här sker inom ramen för
kommunernas årliga ferieplatser. Kommunerna
betalar lönen men Funkibator står för förstärkt
handledning och anpassade arbetsuppgifter.
Det här är en starkt växande verksamhet som vi
genomfört i fyra år.

Våra identifierade
stödtjänster

Sommarjobbare
2010 3 sommarjobbare
2011 7 sommarjobbare

2009-2010 genomförde vi en förstudie avseende arbetsmarknad för personer med
funktionsnedsättning. Redan då identifierade
vi behovet av ett 10-tal olika stödtjänster som
skulle hjälpa personer med funktionsnedsättning att öka sannolikheten att komma närmare
arbetsmarknaden. Det har sedan dess varit vår
strävan att kunna erbjuda tjänst efter tjänst.
Vissa finns idag igång på test och andra väntar
på rätt tajming för igångsättande.

2012 12 sommarjobbare
2013 21 sommarjobbare			
2014 En sak är säker!
Det blir inte mindre än 20.

MEDFÖLJARE &

LEDSAGNING

De tio tjänsteområdena
CV och personligt brev
Ledsagning
Digital chatsupport
Medföljarstöd
Arbetsförmedling
Fakta och kunskap
Arbete internationellt
Jobbcoachning
Sommarjobb

DÄRFÖR
BEHÖVER DU HA
ETT SNYGGT OCH
VÄLSKRIVET CV!
Texthjälp | Designhjälp | Totalhjälp
KO
S

FUNKIBATOR.SE/ARBETEKARRIAR

Starta företag

Vänd

Ditt CV överraskade mig!
”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Nam nisi
nisi, varius vitae euismod in, vulputate ac sem.”

»

FuTnNAD
kib SFR
ato I TJ
r pr ÄN
es ST
INTERNET entera

FAKTA
BOKA DIREKT PÅ

Vi hjälper dig som inte har något
myndighetsbeslut på timmar eller
där timmarna är slut.
/Funkibator-teamet

PLATSEN

CV - INTERVJU - FACKET - LÖN - ANPASSNINGAR
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internationellt
Att komma ut i världen eller att låta världen komma
till Sverige är inte så självklart om man har en
funktionsnedsättning.
Funkibator vill öppna portarna till Europa och övriga världen för personer med funktionsnedsättning.
Vi vill ta emot och skicka iväg volontärer. Vi vill skapa förutsättningar för internationella grupputbyten.
Genom samverkan med Globala Kronoberg (kompisorganisation i Funkibators nätverk) så har vi en unik
chans att ge personer sådana möjligheter som är otroligt sällsynta runt om i Sverige.

Zsuzsanna – Sveriges första blinda
1-års volontär

Zsuzsanna från Ungern kom och arbetade i
Funkibator under ett år. Med sig hade hon ledarhunden Boogie. Zsuzsanna var otroligt självständig och lärde sig snabbt att hitta dit hon skulle.
En förebild för svenska ungdomar i samma
situation!

Så här långt har vi bara skrapat på ytan vad
det gäller funktionsnedsättning och internationella möjligheter. EU prioriterar målgruppen
men det är få som kan göra de relativt komplicerade ansökningarna. Vi har dock vana,
erfarenhet och har knäckt koden!

Diederik – Sveriges första
elstolsanvändande volontär

Diederik från Belgien använder elrullstol och
har personlig assistans. Funkibator har skapat
förutsättningar med anpassat boende, bil och
assistans så att han kan komma ut i Europa
som andra ungdomar. Diederik kommer både
att arbeta inom Funkibator men även åt övriga
länsföreningar inom funktionsnedsättning.

Belgiskt ungdomsutbyte

Ungdomar med rörelsenedsättning, 12 från
Belgien och 12 från Sverige träffades under en
veckan sommaren 2013. Platsen var Annevik
utanför Växjö och tillsammans arbetade man
med med tillgänglighet och media. Sommaren
2014 åker vi till Belgien och hälsar på dem!

Volontäridé

Funkibator skulle vilja att vi i Kronobergs län
kontinuerligt hade fem volontärer som arbetade
för alla regional- och lokalföreningar inom funktionsnedsättning.
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hjälpmedelsbutik
Vi startade Kronobergs läns första renodlade
hjälpmedelsbutik! Vi driver butiken som ett socialt företag där
överskottet går tillbaka till föreningens verksamhet.

www.funkibatorb
utiken.se
tfn: 0470-223 42

Arbetsträning

Förutom att Funkibatorbutiken säljer hjälmedel
så är det även en utmärkt plats för arbetsträning. Där kan personer gå bredvid ordinarie personal för att få en inblick i en butiks rutiner.

Öppettider

Mån-fre 10:00 – 16:00
I sortimentet finns rollatorer, sängar, käppar,
hjälpmedel för hygien, toalett, bad och kök.
Kunder finns i hela länet och fri hemkörning har
vi inom Växjö stad. Om vi inte har efterfrågade
produkter på hyllan så letar vi upp dem och specialbeställer.
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kurser & utbildning
Distanskursen
Funkibator driver för femte året i rad distanskursen
”Funktionsnedsättning i det nutida samhället”.
Kursen arrangeras inom ramen för Grimslövs folkhögskolas
kursutbud. Den går på halvfart under en termin och den är
CSN-berättigad.
Distanskursen passar utmärkt som kompetensutveckling för
personer som vill få omvärldskoll och hänga med i det nya som
händer inom funktionsnedsättning. De studerande är yrkesverksamma, föreningsaktiva, anhöriga eller själva personer
med funktionsnedsättning.
www.distanskursen.se
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exempel på
kursinnehåll
Ny teknik
Organisering
Arbetsmarknad
Internationellt
Utbildning
Tillgänglighet
Myndigheter
Projekt och finansiering

Utbildningar &
föreläsningar
Funkibator sätter ihop skräddarsydda
utbildningar på uppdrag eller anbud.
Inom vårt nätverk och organisation
finns många kompetenser och personer
som själva kan berätta utifrån egen
erfarenhet om sin situation.
Exempel på utbildningar/föreläsningar som vi
har arrangerat:

Diagnoskunskap

Rörelsenedsättning, synnedsättning, cp-skada,
ryggmärgsbråck, hjärnskada, ADHD, Autism,
dolda nedsättning. Vad är vad och hur fungerar
det?

Bemötande

Bemötande avseende olika situationer kring
nedsättning. Självklart finns det inga regler, rätt
och fel, men diskussioner väcker tankar och
medvetenhet.

Tillgänglighet

Trappsteg, kontrastfärger, ramper, punktskriftmärkningar, FN-konventionen, hörslinga är
sådant som det pratas om kring tillgänglighetsutbildning.

Ny teknik i föreningsarbetet

Hur man på ett nytt och effektivt sätt kan använda datorer, media och Internet för att förenkla,
bli mer tillgänglig och ta bort onödiga väntetider.

Nybörjarkurs data

Att komma igång med sin dator, surfplatta eller
smartphone.
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fritidsaktiviteter
& läger
Det finns väldigt få aktörer i Kronobergs län som erbjuder
fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
Många välkomnar målgruppen men då får man komma ”själv”
och aktiviteten i sig är ofta inte speciellt anpassad. Det finns
ett mycket stort behov av mötesplatser och fritidsaktiviteter
som är anpassade för olika typer av situationer och diagnoser.
Funkibator arbetar för att det här utbudet ska bli större.

Stort behov inom NP
Inom det neuropsykiatriska området är behovet
av fritidsaktiviteter väldigt stort. Behov finns
av aktiviteter för olika åldersgrupper, för olika
diagnoser, för killar, för tjejer, för föräldrar samt
även lägerverksamhet. Målgruppen kräver ofta
förstärkning med extra ledare och anpassade
aktiviteter och lokaler.

Läger
Funkibator har på prov genomfört tre läger. Enligt habiliteringen var det första gången på 13 år
som det senast arrangerades lägerverksamhet i
Kronobergs län för personer med funktionsnedsättning. Läger genomfördes under höstlovet,
sportlovet och sommarlovet där 15-20 deltagare
var med på varje.
Denna typ av lägerverksamhet behöver finnas på
loven. Lägren behöver vara av olika typer så att
de både kan passa blandade grupper men även
bara för specifika nedsättningar.
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Exempel på aktörer
som finns i länet
Växjö kommuns, OMS Fritid arbetar specifikt med fritidsaktiviter för personer inom LSS,
intellektuella funktionsnedsättningar. Det finns
även en verksamhet som heter Träffis där personer med rörelsenedsättning hittar på kul saker
över en helg.
Landstingets båda habiliteringar har varsin
fritidskonsulent som informerar om och vägleder
till fritidsaktiviteter. På respektive habilitering finns det också olika träffpunkter för olika
målgrupper. Behovet är större än det som kan
erbjudas.
Det finns goda exempel hos föreningar. Växjö
HF står för rullstolshandboll. Växjö Golfklubb arrangerar prova-på-dagar. Motorklubben i Lessebo arrangerar en årlig motordag. Araby Park
Arean arrangerar prova-på-dagar.

Killgrupp 14-18 år
Träffas på torsdagar för att göra kul saker tillsammans. En gemensam nämnare hos gruppen var
intresse för språk. Därför pratas det bara engelska
på dessa träffar.

Pierre Bignolas, ledare för killgrupp med
tonåringar. Verksamhet inriktad på film, spel,
bowling, lasergame.

Drakskoj 11-12 år
Träffas på onsdagar där man arbetar med kultur,
kreativitet och konstnärlighet.

Lora Stefanova, ledare för barngrupper.
Verksamhet inriktad på hantverk, workshops,
konst och media.
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teknik & media
En av Funkibators framgångsfaktorer är att vi är väldigt
aktiva inom datorer, media och ny teknik. Vår organisation
har sprungit ur en tid med Internet, tillgänglig information
och snabb kommunikation så det här arbetssättet har hela
tiden funnits med oss. Vi arbetar mycket med formgivning,
texter, tidningar, film, molntjänster, chattande, bloggande,
delningstjänster med mera.

Tidningar
Allt från enkla små magasin till
medlems- och tabloidtidningar.

Sociala medier
Skype och Facebook är våra plattformar för att ”textprata” med varandra
i realtid. Ungefär som walkitalkies
som alla alltid bär med sig påslagna.

Styrelseplats
På vår digitala webbplats har vi
styrelsediskussioner igång
varenda dag där snabba beslut
fattas löpande.
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Formgivning
Vi har många interna kompetenser
som gör broschyrer, flyers, tidningar,
affischer, webbsidor.

Film
Vi använder enkel och användarvänlig teknik och får snabbt upp filmklipp på exempelvis Youtube.

Delningssystem
Vi delar på kalendrar, filer, texter,
bilder. Allt finns tillgängligt när och
där det behövs.

Så här arbetar vi
Vi är som en egen mediebyrå och brukar ofta
hjälpa andra inne i och utanför organisationen.
Vi utbildrar varandra kontinuerligt i media
och ny teknik.
Det går snabbt men absolut inte på ett sätt
som är stressande, utan kommunikationen är
just sådan helt naturligt.
All information är tillgänglig där och när man
behöver den. Man kan likaväl arbeta hemma
eller i Thailand som på Funkibatorkontoret.
Alla använder Facebook och Skype i arbetet.
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det sociala
företagandet
Till skillnad från många andra föreningar
inom funktionsnedsättning så satsar
Funkibator mycket på att skapa
verksamhet inom ramen för socialt
företagande.
Det här är något som på sikt kan skapa
självbärande verksamheter och som samtidigt
kan göra vår förening mindre beroende av
föreningsbidrag och projektmedel.
Även om varje produkt eller tjänst inom vårt
sociala företagande inte är så stor, så arbetar vi
enligt ”många bäckar små”-principen och där
den totala summan blir betydelsefull.

Exempel
• Försäljning av hjälpmedel.
• Genomför mer omfattande utbildning.
• Försäljning av second handprodukter.
• Ansökningsuppdrag fonder.
• Föreläsningar/workshops.
• Produktion av tidningar och annonsförsäljning.
• Skräddarsydda aktiviteter.
• Handledarskap.
• Försäljning av föreningsprodukter.
• Uthyrning av material och personal.
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Allt vårt överskott går tillbaka till föreningen
där vi omvandlar det till fritidsaktiviteter, läger,
informationsmaterial, anställning av personer
med funktionsnedsättning.

från idé till
verksamhet
En av Funkibators specialiteter är innovationer och
metodutveckling. Det här är inga konstigheter egentligen
utan det handlar mest om att hela tiden ta nya steg
med det man har samt att våga uppfinna helt nya saker.
Organisationen och styrelsen behöver också vara tillåtande
för det här experimenterandet.

Så här brukar det bli

Så här brukar vi tänka

År 1 – Då vi en pilotverksamhet
År 2 – Hundår nr 1
År 3 – Hundår nr 2
År 4 – Då verksamheten oftast blir etablerad

Att sammanföra två helt olika saker med varandra så föds något nytt fram.

Exempel 1 - Antal sommarjobbare
med funktionsnedsättning
År 1 – 3 st
År 2 – 7 st
År 3 – 12 st
År 4 – 21 st
Exempel 2 - Antal studerande

i distanskursen
År 1 - 12 st
År 2 – 15 st
År 3 – 20 st
År 4 – 41 st

Exempel 3 – Fritidsaktiviteter för

unga med NP-diagnoser
1. Aktiviteter för 1 deltagare.
2. Fler ansluter och vi får ihop en ungdomsgrupp
med 3-4 personer.
3. Gruppen växer och blir nu över 10 personer.
4. En andra grupp startas upp med barn som
målgrupp.

Funktionsnedsättning + Arbetsmarknad
-> Vi startar en arbetsförmedling för personer
med funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning + Internationellt
-> Vi börjar skicka iväg och ta emot europeiska
volontärer med funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning + sexualitet
-> Vi planerar kill- och tjejgrupp där dessa ämnena kan diskuteras: relationer, kärlek och sex.

En av våra hemligheter

Att hänga upp verksamheter kring personer som
brinner för olika frågor. Då får man en verksamhet fylld av engagemang, lust och vilja. Och då
blir det nästan alltid också ett bra resultat. Vi
undviker att anställa en person till en bestämd
funktion. Vi ger luft och utrymme åt eldsjälar och
deras vilja att förändra och förverkliga!

Fantasi är viktigare än kunskap!
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regionalt/nationellt
Funkibator har Kronobergs län som sitt geografiska
verksamhetsområde. Verksamhetslokalerna finns i Växjö
men verksamheten spretar ut åt alla håll och kanter i länet.
Förutom att aktiviteter och verksamhet erbjuds regionalet så
har vi ständigt ett antal pågående regionala samarbeten med
andra organisationer, myndigheter, föreningar.

Samverkansorganisationer då och nu

Regionala exempelverksamheter
��������� ������������
����
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• Sommarjobbare i åldern 15-19 år.
• Fritidsaktiviteter för barn och unga med
NP-diagnoser.
• Studerande i distanskurs inriktad mot
funktionsnedsättning.
• Internationell volontär som arbetar
regionalt.
• Arbetstränings- och sysselsättningsplatser
för personer med funktionsnedsättning.
• Försäljning av hjälpmedel till kunder från
hela länet.
• Brukarstöd gentemot enskilda individer.

arbete & samverkan
Nationellt arbete

Vår regionala plan

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete som går ut
på att vi ihop med andra ska bygga ett nationellt
nätverk med organisationer som vill arbeta med
utveckling och entreprenörskap.

Vår plan som regional aktör är egentligen inte att
primärt arbeta gentemot våra enskilda medlemmar. Utan vår idé är att vara ett stöd för hela
föreningsrörelsen samt företag och myndigheter
som på olika sätt arbetar med funktionsnedsättning.

Framför oss ser vi stödjepunkter inriktade på
funktionsnedsättning, som etableras över Sverige. Dessa fungerar som katalysatorer för de aktörer som finns i regionen. Syftet med nätverket
och stödjepunkterna är att sprida goda exempel, dela med sig av kunskap och erfarenheter,
sprida och få till sig nya verksamhetskoncept.

Det finns ett stort behov av frågor som verksamhetsutveckling, information/kommunikation,
sociala medier och ny teknik, medieproduktion,
pilotverksamhet och dess finansiering, internationella frågor, frågor som kretsar kring hur man
når och engagerar den yngre målgruppen, social
affärsutveckling.

Informationsspridning
Vi informerar regelbundet individer, föreningar,
myndigheter, politiker och många andra aktörer
och personer om vad som händer. Vi har ett regionalt nätverk med över 1 200 personer. Vi har
e-postnyhetsbrev, blogg, Facebookgrupper och
speciell politikerinformation per brev. Dessutom
sprids vår information ofta till andra föreningars
medlemmar samt i deras olika nätverk.
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Förening inom funktionsnedsättning med en bred
verksamhet där det finns något för alla!
Kom med kostnadsfritt som medlem!

www.funkibator.se/forening/bli-medlem
Stödmedlem eller engagera dig - du väljer själv!

Exempel på aktiviteter

Fritidsaktiviteter, träffar, utbildning,
tidningsproduktion, internationellt,
arbetsmarknad, hjälpmedel,
ledsagning, fondansökningar,
myndighetshjälp, läger.
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Funkibator förening
Västergatan 8A
352 30 Växjö
0470-223 40
info@funkibator.se
www.funkibator.se
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Kom med i vår Facebookgrupp!
www.facebook.com/funkibator

