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Att ta körkort är allt
som oftast en svår upplevelse. Det ska studeras
teori och man ska lära
sig det praktiska. Två
helt olika moment som
båda sätter specifika krav
på en person. För personer med funktionsnedsättning kommer helt andra
utmaningar in i bilden.

I slutet av september åkte Ida
iväg till Italien för tre veckors
volontärarbete
inom
drama och konst. Temat
lockade
henne
eftersom hon till vardags
studerar drama vid Linnéuniversitetet.
Hennes
egna mål med resan var att
få träffa nytt folk och få inblick i andra kulturer. Och
visst fick hon det!

På tal om 6 belyser vikten
av att se hela människan,
ingen person är sin funktionsnedsättning utan personen har en funktionsnedsättning. Inte heller
är funktionsnedsättningen
något en ska behöva definiera sig själv genom

Under flera år har Funkibator
förening i Kronobergs län
specifikt erbjudit ungdomar
med funktionsnedsättning
sommarjobb. Förra året
hade de 20 fantastiska ungdomar och i år väntar de
kanske även fler.
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Redaktionen
Vi är så glada just nu på Funkibator
eftersom vi har fått Funkisförmedlingen beviljad. Ett kärt och efterlängtat
projekt. Det handlar om att vara en
aktör på arbetsmarknaden som stödjer
personer med funktionsnedsättning
till arbete och sysselsättning. Vi skall
arbeta mellan myndigheter, organisationer och arbetsgivare. Det gör att vi
kan se till hela personens situation för
att lotsa rätt för att se till de olika behoven som behöver fyllas för att man
skall kunna klara sig i arbetslivet.
Och så är det så där med bra idéer. De
jäser, bubblar, planteras och slår rot. Så
när Funkisförmedlingen blev beviljad
så visade det sig att vi hade en annan
tvillingsjäl uppe i Stockholm som gått
i samma tankar som oss i Kronobergslän. Och vips så fick vi kontakt med en
annan eldsjäl inom området som
heter Cia Bentele.Vi insåg snabbt att ett
samarbete oss emellan skulle leda till
en grymt bra synergieffekt. Ni kan läsa
mer om Funkisförmedlingen i Kronobergs län och Funkisförmedlingen i
Stockholmslän på sidorna 14 och 15.
Arbetsmarknaden handlar om mer
än bara arbete. Det kan handla om
sysselsättning, studier inför ett jobb
och förutsättningarna till ett jobb. I
det här numret så har vi fokuserat på
ungdomar med funktionsnedsättning
och vad som kan vara bra inför vuxenlivet. Här får vi en inblick i hur det är att
gå på folkhögskola, ta körkort, skaffa
lägenhet med mera…
Trevlig läsning!

Pia Hammargren
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Foto: Marina Kjellsons privata bildsamling.
Text: Robin Sörensen

KÖRKORT

Att ta ett
med en funktionsnedsättning
Att ta körkort är allt som oftast en svår upplevelse. Det ska studeras teori och man ska lära
sig det praktiska. Två helt olika moment som båda
sätter specifika krav på en person. För personer
med funktionsnedsättning kommer helt andra
utmaningar in i bilden.

uppfylla för att kunna få bidraget i fråga.
Kort och gott så handlar det om att man får bidrag
för körkortsutbildningen i samband med att man
köper en bil som man får bilstöd för. Man måste vara
beroende av bilen för att arbeta eller sköta studier
som leder till arbete. Fonder är också ett alternativ.

Det finns en del resurser som man kan få hjälp med
om man har en funktionsnedsättning. Till exempel
ekonomisk hjälp via Försäkringskassan eller fonder att söka ur samt extra hjälp hos körskolor som
specialiserar sig på personer med särskilda behov.
Det finns många bra vägar att gå, och här kan du läsa
mer om dem.

Exempel på fonder som man kan söka ur är Linnea
& Josef Carlssons stiftelse eller Norrbacka-Eugenia
stiftelsen.

Bilstödet via Försäkringskassan är ett bra alternativ för dig som söker ekonomiskt stöd. Det
består av fyra olika bidrag. Bidragen gäller att
köpa bil, att ändra en bil och att ta körkort.
Det finns flera huvudkriterier som man måste
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Marina Kjelsson är en person med funktionsnedsättning och hon har tagit körkort. Hon har en
ryggmärgsskada och är kortväxt. Marina berättar att behovet av körkort alltid varit stort och som
rullstollsburen är man väldigt begränsad med
färdtjänsten. Men allt förändrades med att hon tog
körkortet. Med körkortet kom en stor frihet, friheten att ta sig dit hon ville och när hon ville det.
Idag kan hon konstatera att det var det absolut bästa

“Det finns mycket
hjälp att få, så
tveka inte om du
också vill ta
körkort”

hon någonsin gjort och hon rekommenderar alla
andra att också göra det.
Marina kände att hela körkortsutbildningen var
jobbig. Men tack vare den hjälp som hennes
körskola erbjöd henne och hårt arbete så klarade hon av det. Körskolan erbjöd inte bara hjälp
med att anpassa bilen efter hennes behov, hon
fick även studiehjälp. Marina gick på en körskola
som specialiserar sig på att hjälpa personer med
särskilda behov, utmaningar som en traditionell
körskola inte kan möta. Så det finns mycket hjälp
att få, så tveka inte om du också vill ta körkort.

Här kan du hitta mer
Mer information hittar du på

Marinas körskola
www.anpassarna.se
Fondtips
www.carlssonsstiftelse.se och
www.norrbacka-eugenia.se

BIL

Information om bilstöd
www.forsakringskassan.se

Frihet Möjlighet
Självständighet
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Text: Nathalie Nordlund
Foto: Stefan Johansson

Jag skrev in mig på Arbetsförmedlingen våren 2012, sedan dess har jag gjort
hundratals jobbansökningar i hela
Skandinavien inklusive Grönland.
Under hösten 2012 valde jag att försöka ta körkort för lastbil via Arbetsförmedlingen. Jag fick då genomgå
en rad olika tester för att gå vidare
till huvudutbildningen. Men jag
gick inte vidare i deras tester utan
hamnade tillbaka på ruta 1 igen
med jobbsökandet. I november
2012 till februari 2013 gick jag
en förbe-redande orienteringskurs i danska inför studier/arbete i Danmark, även detta via
Arbetsförmedlingen.
Jag sökte och kom in till Köpenhamns tekniska skola som
tandtekniker men valde att tacka
nej till platsen då detta var en lärlingsutbildning på fyra år och det är
lika svårt att hitta en praktikplats i
Danmark som att hitta jobb här i
Sverige.
I mars 2013 hamnade jag på Folkuniversitetet i Trelleborg på ett rehabiliteringsprojekt för personer som var långtidsarbetslösa på grund av funktionsnedsättning.
Det största stödet har jag fått från det här
programmet. Det har inspirerat och stöttat
mig. Det största hindret, som jag upplever
det med Arbetsförmedlingen, är alla dessa
byten av olika arbetsförmedlare under
tidens gång.
Så mitt tips till dig som läser detta, om
du via Arbetsförmedlingen får komma i
kontakt med ett rehabiliteringsprogram
med inriktning arbetsträning - ta den! Du
kommer få den hjälp du behöver samt att
du får inspiration och viljan att fortsätta
framåt.
Ps. Idag har jag äntligen fått jobb!
Mer information kan du hitta på:
www.arbetsformedlingen.se

Hur ställer man sig i
bostadskö i
?
Text: Pontus Karlsson

För att söka bostad i
Växjö behöver man gå
in på Boplats Växjö som
finns på nätet. Man registrerar sig på deras sida,
sen är det klart.
Oftast behöver man
stå i kö några år innan
man kan få en lägenhet i
Växjö. Däremot kan det
gå snabbare om man
väljer att bo utanför Växjö
innestad, exempelvis på
Araby eller strax utanför
Växjö som till exempel i
Rottne eller Braås. Det
är lättare där eftersom
det inte är så många som
söker lägenhet i dessa

växjö

områden. När man registrerar sig i bostadskön
behöver man skriva in
kontaktuppgifter, namn
och personnummer, efter
det får man välja vad för
typ av bostad man söker
och i vilket område man
helst vill bo.
Ju längre tid man står i kö
desto fler poäng får man
och ju högre poäng man
har desto bättre boende
kan man välja.
Men så snart du skrivit på
ett lägenhetskontrakt blir
man av med dem. Man
får ett poäng per dag.

När jag senaste kikade på
Boplats Växjö såg jag att
den som hade plats 6 i kön
hade 2065 poäng.
Alternativ till Boplats
Växjö är att kika på privata hyresvärdar och kontakta dem för att fråga
dem hur man går tillväga
för att få ett boende hos
dem, ytterligare ett alternativ är att kika på Blocket
på nätet.

Länkar för mer info:
www.blocket.se
www.boplats.vaxjo.se

Volontärarb
Ida

Ungdomarna som var med som
volontärer i Italien sommaren 2013

En fantastisk ungdomschans!
Ida Berg, 23 år, från Växjö är en
av många ungdomar som åkt
iväg som volontär i Europa. Det
som skiljer Ida från andra volontärer är att hon använder rollator. Och varför åkte hon iväg
från allra första början? Allt började med ett tips på Facebook,
berättar Ida.
I slutet av september åkte Ida
iväg till Italien för tre veckors
volontärarbete inom drama och
konst. Temat lockade henne
eftersom hon till vardags studerar drama vid Linnéuniversitetet.
Hennes egna mål med resan var att
få träffa nytt folk och få inblick i andra kulturer. Och visst fick hon det.

Det var sju deltagare plus ledare
runtom i Europa, bland annat
från Litauen, Turkiet och Italien.
En annan som också åkte iväg på
samma resa vara Tessan Nordeman. Hon åkte iväg som ledare
och arbetar till vardags på Globala
Kronoberg. Globala Kronoberg
är en organisation som förmedlar volontärsresor för ungdomar
mellan 18 och 30 år.
Ida berättar vidare att hon tvekade om att åka iväg, men att hon
idag inte skulle tvivla om att göra
om det och när hon får frågan om
hon skulle rekommendera någon
annan om att åka iväg blir svaret:
Absolut!

ete i Europa

Text: Pia Hammargren
Foto: Tessan Nordeman
och Funkibators arkiv

Så här kan du
bli volontär
Om du är mellan 20 och 30 år
så finns det möjligheten att
åka iväg som volontär.
Funkibator ideell förening har
ett nära och bra samarbete
med Globala Kronoberg som
förmedlar de här resorna.

Tessan Nordeman arbetar inom
Globala Kronoberg och hon är
med och förmedlar olika volontärsresor.
– Att vi varit med och förmedlat
volontärresor även för personer
med funktionsnedsättning gör
oss unika, berättar Tessan stolt.
Hon berättar vidare att man kan
åka iväg som volontär alltifrån

några veckor till ett helt år.
Ida Bergh var en av många ungdomar som valde att åka iväg
några veckor till Österrike. Ida är
23 år och medlem i Funkibator
ideell förening och via en notis på
Facebook nappade hon på att ta
chansen att åka iväg.
Kanske är det du som åker iväg
nästa gång?

Sommaren 2013 förmedlade
de, via ett EU-program som
kallas för Ung och aktiv, några
kortare volontärsresor.
Vill du ha mer information
eller kontakta oss vänder du
dig till:
Globala Kronoberg
Västergatan 8A
352 30 Växjö
Telefon 0470-223 40
info@globalakronoberg.se
www.sip.se/globalakronoberg

.
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Vad händer när du fyller arton?

Oppnar
sig ...

De flesta brukar säga att det skö-

naste med att vara myndig är att ha friheten att göra det man vill och när man
vill utan några hinder. Att fylla 18 år
brukar oftast förknippas med körkort
och krogbesök, men det är mer än så.
Listan kan göras långt över det man får
göra, några exempel är skrivna nedan.
Några dagar efter att man har fyllt 18
år får man hem ett brev från Rekryteringsmyndigheten. Det får man
eftersom man som myndig är skyldig att ge ut information om sin egen
hälsa och fysik.

Är man 18 år eller äldre behöver

man använda sig av legitimation ofta.
Det är för att styrka sin ålder och för att
du skall kunna legitimera dig och visa
att du är du. Det kan exempelvis vara
när man hämtar ut medicin på apoteket, gör bankärenden eller hämtar
ut paket på posten. Legitimation kan
man ansöka om hos Skatteverket.Det
kan man göra redan när man är 13 år,
men då behöver man ha sina vårdnadshavare med sig som kan intyga ens
identitet, eftersom man inte är myndig än. Det krävs även att man är
folkbokförd i Sverige för att man skall
kunna skaffa legitimation. Ansökningsavgiften är på 400 kronor och den
betalar man in till Skatteverket. Att bli
myndig innebär även att man måste ta
eget ansvar. Man måste kunna ta hand
om sin ekonomi. Man kan exempelvis
inte luta sig tillbaka och tro att föräldrarna alltid ska hjälpa till eftersom
man från och med 18 års ålder själv är
ansvarig för vad man gör. Ett av de
större problemen som finns, för de
allra flesta nyblivna 18-åringar, är just

.Du..blir myndig.

•

Du får rösträtt.

•

Du får ta lån.

•

Du får ingå avtal.

•

Du får flytta hemifrån.

•

Du får skriva på papper själv,
då målsmans underskrift inte
längre behövs

!
!
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i
t
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r

Text. Nadin Alakili

Att fylla 18 år, bli myndig och bli
fri från föräldrarna är något som
många längtar efter. Men är det
verkligen bara en fördel att bli
myndig?

•

G

ekonomin. Det är lätt att dra på sig
betalningsanmärkningar om man inte
är van att ta ekonomiskt ansvar. Det är
en balansgång att prioritera rätt saker,
vara sparsam och samtidigt ha kul.

Mitt råd till alla 18-åringar är att
aldrig ta lån om det verkligen inte är
jättenödvändigt och att se till att betala
in alla fakturor i tid för att undvika att få
betalningsanmärkningar. De kan tyvärr
hänga med flera år framåt i tiden.
Att fylla 18 år var för mig väldigt kul.

När jag fyllde 18 år kändes det mer som
om man blev vuxen. Att kunna bestämma själv vad man vill göra var det bästa.
Men man blir nog ändå aldrig av med
att föräldrarnas lägger sig i olika saker. Att börja ta ansvar redan när man
är 18 år är bra för att förbereda sig in i
vuxenlivet. Jag tyckte att allt verkade
svårt att göra på egen hand i början
men med tiden lärde jag mig också hur
man tar hand om fakturor och gör olika
typer av ansökningar. För mig kändes
skönt att själv kunna börja att ha koll på
mitt eget liv.
Vad är det bästa med att fylla 18 år?
- Det bästa är att man får olika rättigheter. Man får tillexempel börja
bestämma själv vad man vill göra. Det
bästa är också att man börjar uppfylla
det man alltid har väntat på, till exempel att resa iväg, säger Louise Larsson.
Vad är det sämsta med att fylla 18 år?
- Det sämsta är att man alltid behöver
ta eget ansvar. Mamma kan inte fortfarande göra saker för mig. säger Malin
Sjöö, sommarjobbare vid Funkibator
ideell förening

.
•

Du får ta B-körkort för bil.

•

Du får handla på internet.

•

Du får gå på krogen.

•

Du får köpa alkoholhaltiga
drycker på restauranger och
butiker (inte på Systembolaget).

•

Du får köpa tobak.

•

Du får köpa trisslotter och
spela om pengar, dock inte
på casinon.

•

Du får skaffa vapenlicens,
dock finns vissa undantag.

•

Du får gifta dig. Dock kan
personer som är under 18 år
få gifta sig, men då krävs ett
särskilt tillstånd.

•

Du får vara givare av ägg
eller spermier.

•

Du kan dömas till fängelse.

•

Jobbmöjligheterna förändras. Du får jobba högst 40
timmar per vecka i ordinarie
arbetstid. I vissa fall är det
tillåtet med övertid utöver
den ordinarie
arbetstiden.
Mer info hittar du på:
www.rekryteringsmyndigheten.se
www.skatteverket.se
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På tal om 6 är ett helt nytt utbildningsmaterial om sexualitet och
identitet som vill få oss att bryta mot
normer som leder till diskriminering
och utanförskap. Att själv få bestämma över sin kropp och sexualitet är en
mänsklig rättighet och en betydelsefull del av människan, oavsett om vi
har sex eller inte.
Utbildningsmaterialet lanseras den 9:e
maj och Karin Carlsson och Karin Nilsson, som tagit fram materialet, berättar varför På tal om 6 behövs.
- I samhället finns en mängd begränsande normer och oskrivna regler som
gör att inte alla människor vågar vara
sig själva fullt ut. Normen är att vi antingen identifierar oss som kvinna eller
man, vi förväntas vara heterosexuella
och vilja leva i tvåsamhet i en kärnfamilj. Våra kroppar ska vara vältränade,
smala utan funktionsnedsättningar.
Men de här normerna kan skapa en
exkluderande vi- och dom-känsla som
bidrar till psykisk och fysisk ohälsa,
utanförskap, verbala trakasserier och
ibland till och med våld. Utbildningsmaterialet har som mål att synliggöra
och ifrågasätta dessa normer för att förebygga diskriminering.
På tal om 6 bryter mot funktionsnormen

Det normkritiska utbildningsmaterialet
har producerats i samarbete med såväl
Funkibator förening, Unga Synskadade
Småland - Blekinge, RFSU och RFSL.
På tal om 6 riktar sig till både lärare
i skolan och vuxna ungdomsledare. -

Men oavsett var vi jobbar eller vilka
människor vi möter, behöver vi en
normkritisk medvetenhet för allas lika
rätt att få vara sig själva, säger Karin
Carlsson.
Materialet har finansierats av Allmänna Arvsfonden och består av 29
stycken kortfilmer med tillhörande
metodmaterial. 20 av filmerna är dokumentära kortfilmsberättelser där
olika människor i olika åldrar och med
olika bakgrunder delar med sig av sina
livsberättelser. Nio av filmerna är lite
längre faktafilmer där experter och sakkunniga intervjuas kring olika teman.
Flera av filmerna tar upp olika perspektiv kring funktionsnedsättningar. I
kortfilmen ”Jag ÄR inte min synskada”
berättar en ung synskadad kille om att
få självförtroende och hitta modet att
våga träffa en flickvän. Berättelsen tar
upp fördomar om personer med synnedsättningar, men också om hur ens
eget förhållningssätt till sin synskada
kan påverka möjligheten att träffa en
partner.
- På tal om 6 belyser vikten av att se
hela människan, ingen person ÄR sin
funktionsnedsättning utan personen
HAR en funktionsnedsättning. Inte heller är funktionsnedsättningen något en
ska behöva definiera sig själv genom
säger Karin Nilsson. På tal om 6 samarbete med Funkibator har varit till stor
hjälp under åren för att utveckla våra
filmer, något vi är väldigt glada över säger Karin Carlsson.

E

- Nu längtar vi till den 9:e maj då På tal
om 6 kommer ha releasefest i samband
med Växjö PRIDE, säger Karin Carlsson
och Karin Nilsson glatt i kör.
För att läsa mer om På tal om 6 så
hittar ni oss på Facebook eller genom
vår hemsida, www.patalom6.se!

www.patalom6.se

www.facebook.com/patalom6

Tv4 intervju med

Tv 4 intervju med
Karin Carlsson och Karin Nilsson

www.tv4play.se/
program/nyheternanyheterna-växjö?video_id=2603478

PRYLAR
Vem säger att funktionella
prylar måste vara tråkiga
eller utan färg och form för
att fungera?
Utvecklingen av hjälpmedel
går framåt och inom flera
olika områden har
intresset vaknat hos
designers runt om i världen
att vara med och formge
nya produkter.
Färg, form och design är ett
fritt val som går hand i hand
med funktion, och det
skapas prylar som både är
snygga och funktionella för
alla smaker.
Varför nöja sig med
en grå vardag?

Fritt val!
Det är en spännande möjlighet som
finns i olika delar av landet, bland
annat i Växjö kommun, Uppvidinge
kommun och Älmhults kommun.
Fritt val innebär att du som har
rätt till ett hjälpmedel, själv kan
välja det hjälpmedel som du önskar.
Kanske det är så att du inte vill
ha just det fabrikatet eller modellen som kommunen eller landstinget kan erbjuda. Då kan du istället få en rekvisition som du i princip kan
använda i vilken annan butik som helst,
och föra in färg, form och funktion i din
vardag!

NORBERT
En charmig liten
kille som håller
reda på svampen
i köket.

TIMER

GLADA FISKEN

En timer som både håller tiden, är lätt att
greppa och är snygg!

Svårt att få ut innehållet ur tuben? Med ett glatt
leende hjälper de dig att rulla ut innehållet.

RULLATOR - Let’s go!

En modern och funktionell rullator med många
olika delar att passa till.

KÄPPEN

Liva upp ditt stöd efter känsla, lust, smak och ta
med den på promenaden.!

FUNKISFÖRMEDLINGEN
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Växjö

Pia Hammargren

Funkisförmedlingar

håller just nu på att startas upp, en
i Kronobergs län och en i Stockholm.
Det här har blivit möjligt genom
pilotfinansiering från både ESF-rådet och Arvsfonden.
Bakom de båda initiativen finns
två drivna och engagerade personer, som själva har funktionsnedsättning, och som personligen mött svårigheterna med att
komma ut på arbetsmarknaden.
Pia Hammargren är från början
Göteborgsbo men flyttade till Växjö
och Kronobergs län 2008. Sedan dess
har hon utvecklat och förverkligat idéer på löpande band för målgruppen
personer med funktionsnedsättning.
Att starta en Arbetsförmedling för
personer med funktionsnedsättning
är något som hon började lägga en
grund för 2009, genom en förstudie
finansierad av ESF-rådet.
Pia har många egna erfarenheter av
svårigheter på arbetsmarknaden då
många arbetsgivare direkt sorterar
bort en så snart de ser att man använder rullstol, säger hon.

Individen i centrum

Med en bakgrund som interaktionsdesigner så sätter hon alltid individen
och användarvänligheten i centrum.
Myndigheter har byggt ett system av
regler och kontroller där människor
bara blir enheter som bollas från ena

Ålder:

40

Bor:

Växjö

Utbildning: Magister inom
interaktionsdesign
Lev livet fullt ut
av Eckhart Tolle

Bok:

Favoritfilm: About time

handläggaren till den andra och ena
myndigheten till den andra. Särskilt
som person med funktionsnedsättning så har man extra mycket sådana
här kontakter och det blir ett hinder
då man ska komma ut på arbetsmarknaden.

Pilotfinansiering

Funkisförmedlingen Kronoberg har
hittat sin pilotfinansiering genom
ESF-rådet och Allmänna Arvsfonden.
Under tre års tid ska verksamheten
etableras i Kronobergs län samt även
så ska det arbetas för spridning över
landet. Att vi hittat Stockholm så
här tidigt i processen känns väldigt
givande och kul! Samarbetet kommer
växa fram naturligt där vi kan stödja
och hjälpa varandra från högsta till
lägsta nivå. Tillsammans kommer vi
också skapa en digital portal, för vår

Familj:

Man och hundarna
Tony och Fjortis

Fritiden:

Läsa böcker och vara
med hundarna

framtidsvision är att man ska kunna
få stöd från Funkisförmedlingen även
digitalt och det är ju något som underlättar väldigt mycket för personer
med rörelsenedsättning.

Förstudie

Funkisförmedlingen Kronoberg bedriver under 2014 en förstudie och parallellt med det så startar ett konkret genomförande efter semestrarna. Dock
kommer hela 2014 bestå mycket av
planering, samordning, förankring
så personer i behov av stöd kommer
först kunna kontakta oss under 2015.

funkibator
ideell förening

Här kan du se, lyssna och läsa om Funkisförmedlingen

Sveriges Radio
P4 Kronoberg

www.sverigesradio.se/sida/
artikel.aspx?programid=106
&artikel=5809364
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SHT
Svensk handikapptidskfrift
www.svenskhandikapptidskrift.se/
hon-startar-egen-arbetsformedling/

Ett projekt i förstudie

Stockholm
Cia Bentele

Cia Bentele, född Stockholmsbo, har
gått med idén om att vilja starta upp
en Funkisförmedling i knappt tio år.
Hon har själv en lätt CP-skada som
ger upphov till stamning. Hennes idé
föddes just i kontakten med olika
handläggare på Arbetsförmedlingen
som hon inte tyckte var tillräckligt
insatta situationen som en person med
funktionsnedsättning befann sig i.

Behovet är väldigt stort

Först ska Funkisförmedlingen starta
i norra delarna i Stockholm och därefter spridas vidare till de södra.
Skulle någon utanför det första geografiska området söka stöd så skulle
hon dock inte säga nej. Behovet är
väldigt stort och det är nog det som är
utmaningen, att begränsa sig i början.
Då det här är något nytt så behöver
det få börja litet och sen växa till sig,
hand i hand med att ekonomin och
konceptet utvecklas.

Samarbete

Arbetsförmedlingen har idag något
som heter SIUS-konsultenter. Dessa
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Bor:

Sigtuna

Utbildning: Socionom
Bok:

Alla Strindbergs böcker

Favoritfilm: Borta med vinden
Familj:

Hon saknade specialkompetenser
som borde finnas samlade på ett och
samma ställe, en Funkisförmedling
helt enkelt.
Cia arbetar just nu med ett förberedelsearbete där hon sprider information, förankrar idén och skapar förutsättningar för finansiering.

Ålder:

Fritiden:

personer kan hjälpa till med extra
stöd, men de har hög arbetsbelastning och köerna är långa för att få den
typen av beslut. Funkisförmedlingen
kommer att kunna arbeta kvalitativt och individuellt så som en SIUSkonsultent men utan att behöva vara
en myndighet med deras regelverk
och kontrolluppdrag. Verksamheten
kommer både samarbeta med och
komplettera den vanliga Arbetsförmedlingen.

Pojkvän, tre barn som heter
Anna, Erik och Johan
Umgås med familj och
vänner, och att gå ut i
skogen när tillfället ges.

De nationella medierna är nyfikna och
har gjort förfrågningar.
Text: Stefan Johansson
Foto: Funkibators arkiv

Starten

Planen är att starta upp verksamheten någon gång under 2015. Arbetet
går hand i hand med uppbyggnaden
av Funkisförmedlingen i Kronobergs
län. Redan nu har många individer
hört av sig för att få hjälp och stöd.
Även andra orter har hört av sig med
frågan om när det kommer starta där.

TV4 Sydost

Skånes Taltidning

www.tv4play.se/program/
nyheterna-växjö?video_
id=2572030

www.stream.skane.se
taltidning/0914/
06funkis.mp3
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Att bo på internat
Tore Torstensson

besökte flera skolor innan hann till slut
bestämde sig för Värnamo folkhögskola. Det var upplägget på utbildningen och inte minst internatet som
fick honom att göra sitt val. Och än så
länge har han inte ångrat sig.
När Tore letade efter en lämplig
folk-högskola för sina studier var det
långtifrån självklart var han skulle
läsa. Han letade efter en skola som
låg relativt nära familjehemmet, med
rimliga kostnader och en skolmatsal
där eleverna fick äta vid regelbundna
tider. Efter att ha besökt flera olika
skolor bestämde han sig för att Värnamo folkhögskola bäst uppfyllde hans
krav. Och idag är Tore nöjd med sitt
beslut. Han trivs både med klass och
boendet på internat.
Själva internatet består av två olika
elevhem. Det ena ligger precis bredvid skolan och är nybyggt. Där bor Tore
i en korridor tillsammans med 16 andra elever på skolan. De kommer alla
från olika kurser men det hindrar dem

inte från att umgås med varandra.
Tvärtom. Efter skoldagens slut besöker de boende varandra på rummet.
Ibland utnyttjar de också gymnastiksalen, aulan eller musikrummet som
står öppet för skolans elever dygnet
runt. Under helgerna stannar många
av studenterna kvar på skolan eftersom det är lång väg att ta sig tillbaka
till hemorten.
Tores föräldrar bor bara ett par timmar
bort och därför väljer han ofta att åka
hem under helgerna. Det innebär att
han missar en och annan av de fester
som anordnas under veckosluten men
Tore försäkrar att det inte gör honom
så mycket.
På frågan om det finns några nackdelar med internatlivet har Tore svårt
att komma med några förslag. Efter
en stunds funderande nämner han att
rummet han bor i är något litet och
att det inte alltid finns mycket där att
göra. Men han tillägger snabbt att då
finns det alltid möjlighet att träffa an-

dra på skolan och hitta på något.
Just den sociala delen är återkommande när Tore pratar om internatet och det får honom att minnas
den första besöksdagen på Värnamo
folkhögskola.
Då sa de såhär till mig. - Vill man ha
kompisar så får man det. Vill man inte
det så stannar man på sitt rum men då
lär man inte känna så mycket människor. Tore har inte stannat på sitt rum
och är glad över alla de nya människor
han har lärt känna.Man får hjälp med
läxor och arbeten och det är ofta kvällsaktiviteter som exempelvis spel eller
film. Och det är skönt att man inte
ta sig iväg någonstans efter skoldagens slut. Trots att Tore trivs med internatlivet har han inga planer på att
fortsätta bo tillsammans med andra
människor efter studiernas slut. Då
är det jobb och lägenhet som gäller.
Samboendet har sin charm när man
pluggar på folkhögskola med det liv
man lever just då . Men sedan vill jag
nog bo ensam, menar Tore.
Text: Ayla Irebring Ruiperez
Foto: Tore Torstensson

Om Värnamo

Om Internat

Folkhögskola
•

De elever som prioriteras ett
rum på skolan är de som har
långt till hemmet. För de som
har pendlingsavstånd kan man
få ett rum i mån av plats.

•

På skolan finns ett elevråd som
anordnar aktiviteter under
kvällar och helger.

•

På skolan finns det 60 enkelrum

•

Att bo i ett rum på Värnamo
kostar mellan 900 – 110 kronor/
veckan. Då ingår också mat.

•

I måltiderna ingår frukost, förmiddagsfika, middag, eftermiddagsfika och kvällsmat.

•

Elevhemmen är utrustade
med säng, madrass, sänglampa, skrivbord, stol, fåtölj och
garderob

•

Som internatboende får man
själv ta med sig kudde, täcke,
lakan, tallrik, glas och bestick.

•

Gemensamma utrymmen är
dusch och toalett men en del
elever har det också inne på sitt
rum.
www.lj.se/varnamofolkhogskola

på Folkhögskola
•

Kostnaden för boende på internat varierar från skola till skola.
Kontakta den folkhögskola du är
intresserad av för att höra vad
som ingår i boendet och vad det
kostar.

•

Ett riktvärde för vad det kostar
att bo på internat är 4500 kronor/
månaden.

•

Om du bor på skolan kan du i vissa fall ansöka om bostadsbidrag.
Kontakta försäkringskassan för
att få reda på mer.

•

Många folkhögskolor ger särskilt
stöd för elever som har ett funktionshinder. Det kan handla om
anpassad undervisning, socialt
stöd och/eller en miljö som är enkel att röra sig i.

•

Om du väljer att bo på internat
får du ett inackorderingstillägg av
CSN. Summan kan variera mellan
1190 – 2350 kr kronor/månaden.
Hur mycket pengar du får beror
på hur långt avståndet är mellan
skolan och föräldrahemmet.

www.folkhogskola.nu

Samhällsforskarna - En förstudie av en idé
Samhällsforskarna är en
förstudie som utvecklar nytänkande och hållbara metoder för att minska arbetslöshet och utanförskap bland
ungdomar.

Förstudien kartlägger 3 olika behov
2 Långsiktighet
1 Delaktighet

Idén är att involvera ungdomarna själva och en mängd
av olika aktörer i processen
för att tillsammans skapa en
metod som gynnar så många
så möjligt, så bra som möjligt
och så länge som möjligt.
Samhällsforskarna har nu varit
igång ett tag och mycket har
hänt. Många aktörer har träffats och samarbete har knutits.

Projektet samarbetar bland annat med:

•
•
•
•

Linnéuniversitetet
Växjö kommun
Lessebo kommun
Framtid Kronoberg

Samhällsforskarna ser till att
ungdomar ska kunna delta
på riktigt i samhällsutvecklingen. Beslut fattas, planer
bestäms, projekt utvecklas,
program skapas, aktiviteter
arrangeras, verksamheter
startas upp utan att ungdomar egentligen konsulteras.
Efteråt undrar man varför
det är så svårt att nå ut, locka
och få med dem. Involveras
ungdomar tidigt i utvecklingsprocessen så ökar chansen till framgång. Det är också inte alls så att ungdomar
är lata och inte bryr sig, eller
inte har någonting vettigt att
bidra med. De vill och kan
konsulteras.

Samhällsforskarna beaktar
alla möjligheter för att utveckla insatser som ska leva
långt och skapa kontinuitet.
Under kartläggningen framgår det att projektformen
och offentligt finansierad
verksamhet är allt för ofta
inte hållbara på lång sikt,
oavsett insatsens resultat.
För ofta är det så att projekt
slutar och erfarenheten,
kunskapen, kompetensen,
kontaktnätet, förtroenden
försvinner tillsammans med
finansieringen. Och ungdomarna drabbas.

3 Effektivitet
Dubbelt arbete, outnyttjade resurser, dolda kompetenser, inlåsta talanger,
frusna samarbete, tröga
kommunikationer, olämplig
konkurrens, icke kostnadseffektiva strukturer, styva
regelverk, ökande krav och
kontroll belastar samhällsutvecklingen, det dagliga
arbetet och hindrar riktigt
nytänkande och effektiva
metoder att utvecklas.
Samhällsforskarna tror på
bred och djup samverkan
och håller sitt arbete effektivt och gränslöst för att
kunna gynna så många som
möjligt.
Text: Pierre Bignolas

Låt oss presentera

InUng

- En förstudie av en idé

Inkludera Unga är en ESF-finansierad
förstudie som bedrivs under
första halvan av 2014.

på arbetsmarknad för unga i Småland.
Detta ska utmynna i en permanent samverkan mellan olika aktörer.

Förstudien genomförs för att samla kunskap, erfarenhet och framgångsrika metoder från en mängd olika aktörer som är
delaktiga i arbetsmarknaden eller bristen

Vårt långsiktiga mål är att myndigheter, företag och civilsamhälle samverkar på ett effektivt sätt för att
inkludera unga i arbete och samhällsliv.

Vi kommer att leta samarbetspartner till
ett genomförandeprojekt där lyckade
arbetsmetoder och strategier leder till att
fler unga i regionen får jobb.
Projektledare för förstudien är:
Sandra Tigerlind
Text:Pia Hammargren
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Foto: Funkibators arkiv

stycken

fantastiska sommarjobbare!
Under flera år har Funkibator
förening i Kronobergs län specifikt
erbjudit ungdomar med funktionsnedsättning sommarjobb.
Det här har varit möjligt genom ett
samarbete med flera av länets kommuner där de står för lönen och
där Funkibator står för arbetsplats,
uppgifter och förstärkt handledning.
De senaste åren har antalet sommarjobbare varit kring tjugo stycken och
trenden för varje år är att antalet ökar.
Det hela startade med att en fråga
ställdes till Växjö kommun vart denna
målgruppen fick sommarjobb någonstans och svaret blev att kommunen
inte visste, då de hade svårt att få tag
i målgruppen.

Under tre intensiva sommarveckor så får Funkibators sommarjobbare testa på många olika typer av
anpassade arbetsuppgifter. Det kan
handla om att undersöka tillgängligheten, träffa och påverka politiker,
kontakta media, hitta information på
Internet, ringa telefonsamtal, göra
utskick till medlemmar.
Antalet handledare är nästan fyrdubblat jämfört med vad som
behövs på andra arbetsplatser. Det
blir väldigt intensivt och krävande
men det är också den bästa och mest
roliga verksamheten under hela året,
säger handledare Stefan Johansson.
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I november startade,
Pierre Bignolas tillsammans med Funkibator
ideell förening, Växjös
första
fritidsverksamhet för ungdomar med
diagnos.
Är man mellan 13 och 18 år
så är man varmt välkommen
in i gänget! Just nu är det 6-8
ungdomar som träffas varje
tisdag kl 17:30 året om. Man
pratar mest engelska under
aktiviteterna men det går
alltid att byta till svenska såklart!

Varför?

Först därför att ledaren Pierre är fransk, men framför allt
för att det är roligt och nyttigt att byta språk, särskilt
engelska vilket är spel- och
filmspråket.

Brädspel,
videospel,
rollspel,
Pictionary, film, karaoke, grillning, bowling, lasergame, alternativen är många. Varannan månad
diskuteras och sätts det i hop ett
program där ungdomarna väljer
själva vad de vill göra! Stämningen är alltid avslappnad och vänlig,
idén är att verksamheten inte blir

en vanlig ungdomsgrupp med
rutiner utan ett gäng kompisar
som kan fritt komma på roliga
saker tillsammans!
Gänget träffas oftast i Funkibators lokaler på Västergatan 8A i
Växjö, förutom när det är dags för
bowling eller lasergame så klart.
Text och Foto: Pierre Bignolas
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Låter det spännande?
För att veta mer eller anmäla
sig, eller sitt barn, till gruppen
så är det bara att skicka ett
mejl till:
pierre.bignolas@funkibator.se

Pierre
Bignolas

En av våra ungdomar i
Funkibator ideell förening
har skickat in till oss en
inblick i sin värld
How is it like having autism

Det första man tänker på när man
träffar Pierre är hur artig han är. Det
andra som slår en är att han är otroligt bra på svenska trots att han kom
hit som volontär för mindre än två år
sedan från Frankrike.
Han förklarar att han kunde tyska
sedan innan och det gjorde svenska
mycket lättare att lära sig. Sen säger
han lite blygsamt att han kanske har
lite extra lätt för språk.
Han är uppvuxen i Frankrike och
berättar att han bott lite överallt. Men
måste han välja ett ställe att kalla
hem blir det Lyon. Han säger att det
var där han jobbade innan han åkte till
Sverige och det är i Lyon han har trivts
bäst.
Pierre jobbar inte längre som volontär på SIP men valde att stanna i
Sverige, anledningarna var flera men
han förklarar att i Frankrike är arbetsmarknaden väldigt snäv och man
får sällan jobb utanför yrket man är
utbildad i. Pierre har pluggat business
i Frankrike men kände att han ville arbeta närmare människor. På SIP har
han fått göra det och mer därtill.
Jag frågar honom om projektet han
jobbar med just nu och han berättar
att han leder en aktivitetsgrupp för
ungdomar med neuropsykiatriska
diagnoser, som exempelvis ADHD och
Asperger. Aktiviteterna är många och
blandade eftersom fokus ligger på
att prova på nya saker. Gruppen har
haft film och spelkvällar och testat på
paintball och bowling. Lasergame var

en aktivitet som blev inplanerad flera
gånger eftersom det var så uppskattat av både gruppen och Pierre själv.
Vilka aktiviteter som ska testas på
bestämmer gruppen och Pierre kollar
upp möjligheterna kring önskemålen
och sköter planeringen.
Pierre har ingen koppling till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
sedan förut och berättar att han
nästan inte visste någonting om
vad det kan innebära innan han
började arbeta med verksamheten. Själv tror han det kan vara
en fördel att han visste så lite om
problematiken. Aktiviteterna ska
inte handla om deltagarnas svårigheter, det ligger så mycket
fokus på dem i andra sammanhang, som till exempel i skolan.
Han säger att det kanske hade
förändrat verksamheten negativt då
detta ska vara fritid och inte något
annat.
Pierre tror att ungdomarna tycker det
är skönt att bara få vara ungdomar,
att få testa aktiviteter de tycker är
roliga, utan att någon försöker utveckla och utbilda. Att bara få vara sig
själv och ha roligt är utvecklande i sig
tror Pierre.
Verksamheten är väldigt uppskattad och ungdomarna har bett om att
få fler eftermiddagar med gruppen.
Pierre hoppas att verksamheten kan
utvecklas med tiden och att fler ansluter sig.
Text: Josephine Fält

I think a lot different than other
people, it feels quiet good to think
different than other people.
I've got great fantasy which I
involve to the real world. This world
doesn't feel so comfortable without
my fantasy in it.
When I read books, play games
or watch films with heroes and
villains in them, I always think that it
happens for real.
I don't like being rude, mean or nasty
to people, that's why I always try to
be nice and polite. People are always
very nice to me when I am.
Sometimes I've got difficult with talking, to people, both irl and on Facebook
.
Sometimes (rare chance it happens) I
can say things that sound odd without
knowing that people know it sounds
odd. I don't say these things to sound
odd, it's because I don't know what
sounds odd and what doesn't.
It can happen that I touch something
with my feet or fingers. When that
happens, I feel that I must touch the
thing with my feet or fingers again
(on the other side of my body).
When I eat a sandwich I always eat
around the corners first before I eat it
all. I don't really know why I do this,
I've been doing it for years.
When I cough I always want to cough
seven times. I don't know why I do
this. If it happens that I cough eight,
nine or ten times I feel like I need
to cough 7 x 2 again. It's like a new
round.
I like getting things done, both on
work and at home. It feels like I’m
saving the world when I work.
This is all about me.
		

Oliver Donovan

BELGIEN
möter SVERIGE

Förra sommaren anordnade Funkibator ett ungdomsutbyte med partnerorganisationen Hannibal från
Belgien. Den Belgiska gruppen fick komma till Växjö
där vi hade väldigt roligt.
Men nu är det dags för del två av utbytesresan.
I sommar inbjuder den belgiska föreningen Hannibal 11
svenska ungdomar mellan 18-26 år att åka till belgiska
Maasmechelen under 8 dagar för ett internationellt utbyte
med en lika stor belgisk grupp. Grupperna kommer att bestå av personer både med och utan rörelsenedsättning och
temat för utbytet och aktiviteterna är ”att ro uppströms”
vilket ska associeras till att leva och göra det man vill trots
svårigheter och hinder. Det här blir en vecka full av en mix
av nytta och nöje, interkulturell aktivitet, kulinariska smakupplevelser och workshops. Några konkreta exempel på
aktiviteter är studiebesök till Antwerpen, vattenorkester
och picknick vid Maas flodbank.
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Text: Nadin Alakili

Foto: Funkibators arkiv

FUNKISKRYSSET
Lodrätt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oberoende
Under 18
Beroende medicin
Ring på fingret
Där man bor
Cigarett
Mens
Faror
De som står en nära
Gör att man kommer vart man vill
Utveckling

Vågrätt
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rimmar med mus
Fri
Oftast första eget boende
De fåglar gör till vintern
Har man när man tar vara på sig själv
En siffra
Partydryck
Påverkan av många
Jobb
Ombyte
Ungdomsår
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