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Vår satsning Egen kraft! rullar på och vi är glada över att få så många bra och spännande ansökningar.
Inom satsningen har vi beslutat att ge lite extra stöd till funktionshinderrörelsen och särskilt uppmuntra nya föreningar som tidigare inte sökt medel från oss att komma in med ansökningar. Vi kommer
därför att erbjuda en kortare utbildning kring våra kriterier och vad som är viktigt att tänka på i
ansökningsförfarandet. Utbildningsinsatsen kommer i första hand att rikta sig till medlemmar inom
Handikappförbunden och Lika Unika. Det här året planerar vi att arrangera två utbildningstillfällen
i Stockholm där varje riksorganisation får möjlighet att skicka två representanter. Det kommer att
vara först till kvarn som gäller då vi inte har möjlighet att ta emot fler än cirka 20 deltagare vid varje
utbildningsomgång. Tanken är att riksorganisationerna i sin tur ska kunna ge stöd till sina lokal-och
distriktsföreningar med tips och råd kring ansökningar. Datum och upplägg är inte helt klart ännu men
mer information kommer inom kort!

Två pågående projekt
Hallå där Agneta Lindqvist, projektledare för ”Likaolika” som fick stöd vid
Arvsfondsdelegationens sammanträde i april 2015!
Vad är Likaolika?

Projekt Likaolika är ett projekt som ska ge
kunskap om tillgänglig arbetsmarknad och
funktionsnedsättning bland politiker och
tjänstemän på Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen
och Samordningsförbund. Bidragande orsaker
till den höga arbetslösheten bland personer
med funktionsnedsättning tror vi är okunskap,
fördomar och attityder samt otillgänglighet.

Ni planerar en stor utbildningsinsats, vad kommer den innehålla?

Vi vill utbilda politiker och tjänstemän om
Tillgänglighet i den fysiska miljön, information
och kommunikation och tillgänglig arbetsmarknad/verksamhet.Vi vill påverka och förändra
attityder för att åstadkomma en strukturell förändring - äntligen ta steget från patient till medborgare.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uttryckt att deras medlemmar ska ta ett särskilt ansvar i
rollen som arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning.

Vilka samarbetar ni med?

Samverkansparter är Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Coompanion Östergötland och Kooperativet Optima ekonomiska
förening. Samt våra 34 medlemsorganisationer, Handikappidrotten Östergötland, ABF och Marieborgs
Folkhögskola.

Hallå där Susanne Bäckström på ”O-ringen för alla” som nu är inne på sitt
andra projektår.
Vad är O-ringen för alla?

O-Ringen för alla är ett projekt som ska göra det möjligt
för personer med funktionsnedsättningar att vara med
på orientering i allmänhet och O-Ringen i Borås 2015 i
synnerhet. Efter O-Ringen i sommar ska det finnas kvar
2 områden med permanenta banor och tillhörande kartor som kan användas av familjer, skolor, boenden etc när
man vill prova på orientering.

Varför startade ni projektet?

Orientering är redan idag en sport med många klasser
för olika åldrar och svårighetsgrader där man kan vara
med utifrån sin förmåga, men för den som har behov av
extra kognitivt stöd, t ex pga utvecklingsstörning eller
autism, har orientering ofta varit för svårt.Vår Generalsekreterare för O-Ringen Borås, Maria Krafft
Helgesson, har arbetat många år som musikterapeut med personer på tidig kognitiv nivå och med
behov av Alternativ och Kompletterande Kommunikation som t ex tecken och bilder. Hon såg att man
bl.a. genom att förenkla och förtydliga karta och göra anpassningar i skogen kan skapa tillgänglighet för
fler att orientera.

Vilka samarbetar ni med?

Just nu har vi mycket kontakter med Borås Stad. De håller på att bygga spångar och grusa ytor för att
fler ska kunna ta sig ut i skogen. Särskolan är med och arrangerar friluftsdag för orientering. FUB och
Autism- och Aspergerförbundet är aktiva här i Borås och dem träffar vi i olika sammanhang. Något
som är spännande är satsningen på taktila kartor för personer med synnedsättning. Där har vi ovärderlig hjälp av personer som har arbetat med detta tidigare och som har kontakter med den målgruppen.
Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har projektidéer eller frågor. Antingen kontaktar ni oss
på mejl eller telefon (se nedan). Det går även bra att ringa oss på tisdagar och torsdagar klockan
9.00-11.00. Numret är då 08-700 09 40.
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