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REPORTAGE: Sommarjobb
hos Funkibator.

Vad är Funkibator?

Jobbstationer för sommarjobbare

Reportage sommarjobb hos Funkibator.
Det finns olika föreningar
för personer med funktiosnedsättning men ingen annan
som Funkibator. Det var något
som jag upptäckte medan jag
intervjuade olika personer.
Många i Funkibator nämnde, de
flesta föreningar arbetar traditionellt och att de ofta fokuserar
på en specifik diagnosgrupp, till
exempel bara synnedsättning,
rörelsenedsättning och liknande.
Vad Funkibator gör är att sammanföra alla tillsammans, oavsett diagnos. De välkomnar alla,
var och en av de olika typer av
funktionsnedsättning, fysiska,
sensoriska eller neuropsykiatriska.

Funkibator har öppnat sina dörrar för alla där man kan få veta
mer om föreningen och komma
med i ett socialt sammanhang
och bli medlem. De har många
olika aktiviteter under hela året
runt.
Jag kan personligen säga att jag
har känt mig välkommen medan jag gjorde det här reportaget
och som invandrare kan jag äntligen känna mig mer integrerad
i det svenska samhället.
Lizeth A. Martínez

Sommarjobb utomlands

Jag är sommarjobbare
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Funkibator är en ideell förening som framförallt fokuserar på
barn, ungdomar och unga vuxna med fysiska, sensoriska eller
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föreningen har en
bred verksamhet där det finns mycket verksamhet och där det
alltid brukar finnas något för alla.
Pia Hammargren, informatör/kommunikatör hos Funkibator,
förklarar.
– Vi vill göra någonting nytt inom funktionsnedsättningsområdet. Mycket av Sveriges arbete inom funktionsnedsättning bygger på ett traditionellt arbetssätt och vi ville göra på ett annorlunda sätt.
Pia sa också att Funkibator vill arbeta med påverkan, arbetsmarknad och fritid.
– Vi vill göra väldigt många olika verksamheter för personer
med olika diagnoser.
Anna-Maria, som också arbetar inom Funkibator med en distanskurs, säger följande: “Funkibator är inte som andra organisationer och inte jag heller”. På tidigare arbetsplatser har hon
känt hon inte passat in men Funkibator gav möjligheten för
henne till anpassat arbete. Genom det kan hon arbeta optimalt
på ett sätt som passer henne bäst. Funkibator är en plats där alla
accepteras och kan vara sig själva. De uppmuntrar till att man
ska respektera varandra.
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Pia Hammargren, Inormatör och
kommunkatör.

Funkibator började som ett projekt med finansiering från Arvsfonden 2009. Medan
projektet pågick bildades Funkibator som en ideell förening 2011.
Redan från början i projektet så var idén att Funkibator skulle fortsätta efter projekttiden och då stå på sina egna ben. 2013, när projekt avslutades hade Funkibator mer än
100 medlemmar och var starkt växande.
Funkibator är en del av Nätverk SIP, ett paraplynätverk som arbetar praktiskt med samhällsförbättrande lösningar. Inom Funkibator finns det ett antal större verksamhetsområden:
Stefan Johansson.
ordförande.

-Hjälpmedelsbutik Funkibatorbutiken.
- Arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning.
- Fritidsaktiviteter med många olika typer av träffar.
- Internationell verksamhet med resor, volontärer.
- Verksamhet med djur, växter, snickeri, datorer.
- Stöd och hjälp till personer avsende myndigheter.

Illustration av Vincent dos Santos Malmstrom
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Funkibator erbjuder ungdomar med någon form av funktionsnedsättning (ofta nedsättning
kring rörelse, syn, neuropsykiatriska diagnoser) att komma och arbeta i en riktig arbetsmiljö. Där stärks
man som person och får ett nätverk
som kan vara till nytta för framtida
möjligheter.
Sedan 2010 har Funkibator haft sommarjobbare. Det startade
med tre sommarjobbare
2010.
Men år efter år
har antalet sommarjobbare ökat
och är nu uppåt 25
stycken, 2015.
Enligt Stefan Johansson, ordförande i Funkibator.
– I början var rekryteringsprocessen
svår. Vi hittade inte personer.
Men det här har förändrats då föreningen blivit större och större.
– Och nu i år, så har det blivit så att det
sprids från person till person via föräldrar
till barn, lärare, sjukgymnaster så nu är
rekryteringen lättare, fortsätter Stefan Johansson.
Katarina Liwbom, som jobbar i Funkibator, nämner att några sommarjobbare
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är på Funkibator för
första gången och andra
har varit med förut.
Vad Funkibator vill
göra är att visa att funktionsnedsättning inte
är något hinder och att
det finns saker utan att
funktionsnedsättningen
innbär någon begränsning.
– Bara för att du inte kan använda dina armar betyder det inte att du
inte kan använda ditt huvud.
Funkibator bryter med samhällets
normer och vill visa på alternativ.

Avseende sommaren 2015 tjänar en feriearbetare 71 kr per timme. De arbetar i tre veckor med 4 timmar per dag.

Kontaktuppgifter till Funkibator:
0470 – 223 42
info@funkibator.se
www.funkibator.se

Besöksadress:
Infanterigatan 10
352 35 Växjö.

Funkibator samarbetar med Växjö, Alvesta och Tingsryd kommun. Det finns
olika sätt att anmäla sig för på sommarjobb. Man kan
titta på de kommunernas olika
websidor eller
kontakta Funkibator direkt.
Ofta brukar det
krävas att varje
kommun godkänner ens feriearbete.
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Jobbstationer
I år kommer sommarjobbarna cirkulera runt på flera olika stationer som
Funkibator har förberett för
dem. Funkibator ska
försöka matcha sommarjobbarnas intressen
med deras arbetsuppgifter. Syftet med de
olika stationerna är
att ungdomar ska testa
gränser och provar på olika
uppgifter.
Det finns till exempel en
station, där man får prova
på att använda en rullstol
för att lättare kunna förstå
och känna hur det är i en
sådan situation. En annan station handlar om att göra illustrationer
till en informationbroschyr. En tredje är
att arbeta med administration i Funkibators kansli.

Vidare får sommarjobbarna prova på
paktiskt jobb där de får reparera saker,
måla och underhålla. Det finns den
typen av arbete inom fastighet, bygg
och trädgård som är tre nya områden
inom Funkibator. På samma sätt som
det finns praktiskt arbete så finns det
kontors- och datorrelaterat arbete.
Funkibator anpassar arbetet till vad varje person
kan och vill göra. Rätt uppgift till rätt person blir
bäst.
Funkibatorbutiken är ännu
en arbetsplats där man kan
få erfarenhet av butiksområdet. Funkibatorbutiken säljer
olika sorters hjälpmedel för
de som behöver det. Butiken är ett socialt företag som inte har något vinstintresse.
Några sommarjobbare får också arbeta
med film. Det är tre personer som varje vecka arbetar med Tore Torstensson,
som är handledare inom filmområdet.
Syftet med film är att lära sig att arbeta
med program för filmredigering samt
att tänka innehåll, information, kommunikation och manus. Filmteamets
filmer sprider framförallt information
om Funkibator.
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Ännu ett arbete är att vara på ett hunddagis. Det är bra för många människor
att vara kring hundar och på Funkibator finns möjligheten för sommarjob-

barna att få arbeta på ett hunddagis.
Där går man på promenader, städar
och klappar på hundarna.
Ännu en upplevelsebaserad aktivitet är
att man under en timme får prova på
att ha vara blind. Där får man handledning av en person som själv är blind sedan födseln där det visas och berättas.
I slutet av dagen samlas alla på ett möte
för att berätta vad alla har arbetat med
under dagen. Där bjuds det ofta på lite
fika som sommarjobbare gjort. Det
blir en trevlig avslutning på dagen.
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Lucas Carlsson, a 18 year-old student decided
to travel to Poland for ten days this summer.
He would be a participant of a youth exchange,
called “Different abilities - common activities”.
The exchange was a communicational gate between disabled and non-disabled people. He
traveled with four other Swedish youngsters
and represented the country in activities, games
and presentations. ”I would like to meet people
and get new contacts and friends. I really like to
travel, learn about other countries and do creative things.” –said Lukas about the reason of
his application. His dream is to travel to London once, to participate in the theater life. We
are sure, it will come true soon, it only depends
on Lukas.
Lousie (25 years), our colleague was an EVS
volunteer in Vienna two years ago. When I just
asked her about the trip, she started to smile.
”One of our colleagues offered me this opportunity in Vienna. After she spoke with my parents, I traveled there alone. I participated in a
gardening project. I told the workers what to do
and I planted flowers. We were around 30 people, from EU, Australia and parts of America. In
our free time we went to karaoke bars, it was so
much fun. These people was so polite towards
people with disabilities.”-she explained.

al, national and European levels. The Swedish
Agency for Youth and Civil Society is the national office for the program. Nätverket SIP has
a good relationship with these organizations for
years. SIP is also a sending and a hosting organization.
Youth Exchanges are short time periods with the
possibilities to go to an European country. You
travel with a group of five people, which meets
with another four groups from different EU
countries. The exchanges focus on youth culture, environmental issues or prejudices.
If you want to go by your own independently, we recommend you to become a volunteer
during the European Volunteer Service (EVS).
There are several projects from one month up
to one year period. You will travel alone, but you
will get trainings, a mentor and you will work
close with other volunteers.
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Both possibilities have as a goal to get the European youth closer to each other, to share
methods, knowledge and experiences. It is
important to teach to the young people how
to work, cooperate and do EU a better place.
The focus is usually in NGO sector, so the
tasks are related to social, disability, organizational and educational fields. There are special
rules for financing, but in most of the cases
the European Union organizations pays 80%
or more of your travel cost (round tickets), accommodation and pocket money.
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How to become a volunteer?

➢You can become a volunteer if you are between 18 and 30 years old.
➢Check the EVS database for several projects
all around EU and collect the ones in which
you are interested in: https://europa.eu/youth/
evs_database
➢Contact Funkibator with your questions and
we can forward further information, if you
are ready for the challenge!
How to participate on a youth exchange?
Pay attention in Funkibator’s and SIP’s forums (newsletter, Facebook pages) in which
we send these opportunities around or contact our office.
Text av Vivien Szabó.

Erasmus+ is an European Union-program that
makes it possible to conduct practical work in
the field of youth policy at the local, region-
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Det är kul att jobba
pa Funkibator. Jag
fick jobbet genom
kommunen.
Sommarjobb hos
Funkibator funkar bra för nya på
arbete.

Har fått träffa nya
kompisar och lära känna
nya människor med olika
sorters funkitionshinder. Det
här är första året och det har
varit både roliga och mindre roliga uppgifter.

Man får träffa nya
personer. Jag är här för andra året och det har varit kul.
Jag trivdes förra sommaren med.

När man får vara på de
olika stationerna så lär man sig väldigt
mycket om det man kanske inte ens ska
bli i framtiden men de är väldigt bra att
få prova på dessa olika sakerna och se
hur det är.

Här på Funkibator samarbetar
man alltid med andra sommarjobbare. Det är viktigt att få känna på
hur det är att jobba tillsammans
med någon annan.

Jag kände mig glad
och avslappnad över att ha
fått ett sommarjobb. Jag trivs här
där det är lugnt och där alla accepterar varandra.

Jag har en CP – skada. Första
gången jag hörde talas om Funkibator tror jag att jag gick åttan och
en klasskompis gjorde sin praktik
där. Jag fick reda på den här möjligheten genom min mamma och
tyckte att det skulle vara jättekul
att få arbeta i en sådan här verksamhet och det tycker jag fortfarande.
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0470 - 223 42
www.funkibator.se

