
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

FDUV:s månadsbrev | november 2019 
 

Det senaste numret av GP blir försenat 
På grund av poststrejken kommer det sannolikt att dröja förrän du 
får GP hem. Gå gärna in på www.fduv.fi/gp eller 
www.issuu.com/fduvfinland för att läsa tidningen. 
 

Sänd in material till kommande nummer: 

Nästa års deadlines för att sända material till GP är: 
Onsdagen den 22 januari, tidningen utkommer den 14 februari.  
Måndagen den 27 april, tidningen utkommer den 22 maj. 
Onsdagen den 19 augusti, tidningen utkommer den 11 september. 
Onsdagen den 28 oktober, tidningen utkommer den 20 november.  

Vi förehåller sig rätten till ändringar i tidtabellen och utgivningsdagen är endast riktgivande.  
 

Kom ihåg att ansöka om bidrag från SAMS  
Ansök om bidrag från SAMS – Samarbetsförbundet kring 
funktionshinder under november månad på www.samsnet.fi.  
 

Temaveckan lyfter fram rätten till bra stöd 
Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning firas den 1–7 december. Syftet 
är att uppmärksamma och lyfta fram målgruppen, dess behov och resurser. Vi vill poängtera att 
livskvalitet för personer med funktionsnedsättning handlar om samma saker som för alla andra. 
De har inga särskilda behov utan helt vanliga behov som kräver särskilda insatser för att bli 
tillgodosedda, till exempel personlig assistans, stöd i hemmet, stöd på jobbet och färdtjänst.  

I Vasa och Jakobstad samt i Helsingfors visas utställningarna Vi drömmer om… med 
konstverk från sommarens konst- och dramaläger. Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning drömmer om allt möjligt – och omöjligt, precis som alla andra. För att få 
ens en del av dessa drömmar uppfyllda behöver de ofta stöd av samhället – de behöver bra och 
rätt service. Läs mera: www.fduv.fi/temaveckan 

 

http://www.fduv.fi/gp
http://www.issuu.com/fduvfinland
http://www.samsnet.fi/
http://www.fduv.fi/temaveckan


 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Save the date: Kongress på Åland i oktober 
FDUV:s förbundskongress ordnas i Mariehamn nästa höst. 
Steg för Steg har sitt årsmöte samtidigt. I samband med 
förbundskongressen ordnas program med föreläsare och 
studiebesök och på kvällen blir det självfallet dans. Mera 
information kommer på våren.  

Förbundskongressen är FDUV:s högsta beslutande organ 
och ordnas vart tredje år. Kongressen beslutar bland annat 
om förbundets strategi och styrelse, inklusive ordförande. 
Medlemsföreningarna kan lämna in motioner till kongressen kring ärenden som de önskar att 
tas till behandling. Motioner ska lämnas in till förbundskansliet senast före utgången av 
majmånad.  

På kongressen har de delegater som blivit utsedda av FDUV:s medlemsföreningar att 
representera sin förening beslutanderätt. Ta kontakt med din DUV-förening eller Steg för Steg 
om du vill delta i kongressen som delegat. Även andra är välkomna att delta i kongressen.  
 

Julklappstips från Lärum 
Är du anhörig till någon med särskilda behov? Många söker sig till 
Lärum för att hitta lämpliga julgåvor. Passa på att be om tips på 
pedagogiska material som kan användas för att stöda inlärningen i 
hemmet på ett ändamålsenligt och trevligt sätt. Till exempel i 
Metaforms och Tantrix tränar man logiskt tänkande och utvecklar 
kunskaper i matematik.  

Mera information: Lärums pedagog Fredrika Nyqvist, 
fredrika.nyqvist@larum.fi, 050 360 21 68. 

 
 

 

 

 
   

Evenemang i Österbotten   

 

En kväll kring boendefrågor i Vasa 21.11 kl. 18 20  

Kårkulla socialkurator Ann-Sofi Blom och kvalitetschef för 
Korallen Mona Eriksson presenterar Kårkullas verksamhet och 
FDUV berättar om flyttförberedelse. Till exempel dessa frågor får 
vi svar på: Vad finns det för boenden i regionen, har Kårkulla 
planer på att bygga någonting, hur är det att bo på ett boende och 
vilken roll har anhöriga? Kvällen är avgiftsfri. Vi bjuder på kaffe 
med tilltugg.  

Anmälan senast den 18 november: www.fduv.fi/kalender  
 

http://www.fduv.fi/kalender


 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Föräldraträff i Jakobstad 23.11 kl. 14 

Har du barn med funktionsnedsättning och känner att du vill träffa andra i samma situation? 
Kom med! Barnvakt ordnas vid behov. Kaffeservering och mellanmål.  

Anmälan senast den 21 november: familjestödjare Åsa Broo, asa.broo@gmail.com. 
 

Delaktiga barn inom socialt arbete i Jakobstad 26.11 kl. 12.30 16  

Martina Nygård från THL presenterar resultaten från VamO-projektet (2016–2019). Inom 
VamO-projektet har man kartlagt och utvecklat den specialkompetens som krävs inom socialt 
arbete med personer med funktionsnedsättning. Barn har intervjuats och ingått i 
delaktighetsgrupper där de fått lyfta fram vad som är viktigt för dem och hur de vill vara mera 
delaktiga i sina egna serviceprocesser. 

Under dagen medverkar också Susanne Tuure, FDUV:s sakkunnig inom boendefrågor och 
påverkan. Hon informerar om en delaktighetsmodell som kan tillämpas vid arbete med personal 
och familjer kring exempelvis boende- eller daglig verksamhet. 

Anmälan senast den 19 november: Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95. 
  

Konstutställningen  i Vasa 2.12 kl. 12 14,  

i Jakobstad 6.12 från kl. 15.30  

Konstutställningen Vi drömmer om... visar konstverk 
från sommarens konst- och dramaläger. Personer med 
intellektuell eller annan funktionsnedsättning 
drömmer om allt möjligt – och omöjligt, precis som 
alla andra.  

Kom och se konstnärernas verk som skapades under 
fem dagars läger med temat drömmar i juli på 
Norrvalla i Vörå. Utställningen i Vasa saluhall öppnas 
av riksdagsledamot Mikko Ollikainen kl. 12. Det bjuds på lite bubbligt och något smått att äta. 

Utställningen är därefter öppen den 2–5 december kl. 8–18 (enligt saluhallens öppettider). 
Utställningen visas i Jakobstad den 6 december kl. 15.30 på Flynängens bönehus i Kållby i 
samband med DUV i Jakobstadsnejdens julfest.  

Mera information: Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 050 302 78 88. 

 

Diskussionsgruppen Balans i Vasa  

 nytt startdatum 14.1.2020 kl. 17.30 19.30  

Kom med i vår diskussionsgrupp där du som förälder 
reflekterar över din livssituation och vardag med barn 
som har särskilda behov. Fokus är på din insikt om din 
ork, hur du kan främja det egna måendet och finna 
stöd i att hantera ett utmanande föräldraskap.  

Vi träffas sex gånger under våren varannan vecka. Vi 
behandlar olika teman vid varje träff och du får 
uppgifter att göra mellan träffarna. Gruppen leds av psykoterapeut Kirsi Louhi-Timmerbacka 
och FDUV:s koordinator för familjearbete Camilla Forsell. Vid behov ordnar FDUV med ledare 
för barnen. En återträff ordnas cirka tre månader efter kursens slut. Begränsat antal platser.  

Mera information och anmälan: Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Vändagsevent för syskon 8.2.2020 kl. 10 15  

För dig som har ett syskon med funktionsnedsättning och är i 
lågstadieåldern och uppåt. Vi firar vändagen på förhand under 
en hel dag med roliga aktiviteter och en överraskning. Dagen 
ordnas i samarbete med Project Liv r.f. 

Mera information: Annika Martin, annika.martin@fduv.fi, 040 
567 92 57. 
 

Vägen till ett eget hem i Nykarleby 13.2, 12.3 och 26.3.2020 kl. 18 20  

En diskussionsgrupp till dig som är anhörig eller närstående till personer med 
funktionsnedsättning som ännu bor hemma. Funderar du över var och hur ditt barn ska bo då 
det är dags att flytta hemifrån? Vad finns det för olika boendealternativ för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, hur har andra gjort och när ska man flytta hemifrån? 
Familjestödjare Kerstin Strengell deltar från DUV i Nykarleby och Susanne Tuure från FDUV. 

Anmälan och mera information: Susanne Tuure, susanne.tuure@fduv.fi, 0400 600 676 

 

Evenemang i södra Finland  

på G18 i Helsingfors 2 3.12  

Utställningen visar konstverk som skapades på 
sommarens konst- och dramaläger i södra 
Finland. Utställningen vill lyfta fram att personer med 
intellektuell eller annan funktionsnedsättning 
drömmer om allt möjligt – och omöjligt, precis som 
alla andra.  

Utställningsfesten hålls i samband med 4BT och Steg 
för Stegs julfest den 3 december kl. 18.30–20.  

Mera information om utställningen: Filippa Sveholm, filippa.sveholm@fduv.fi, 040 865 38 88. 

Mera information om julfesten och anmälan: Frank Lundgren, 
frank.lundgren@stegforsteg.fi 

 

Temakväll om boende på Folkhälsan i Helsingfors 2.12 kl. 17 19   

Unga och vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv 
utgående från sina egna värderingar och önskemål. 
Många har svårt att uttala sin önskan i ord och ännu 
svårare att förverkliga den utan stöd. 

Hurdana boende- och servicelösningar finns det? Hur 
har andra gjort? Vilket stöd skulle anhöriga behöva i barnets flyttprocess? Bland annat dessa 
frågor behandlar vi under kvällen. JAG-assistans berättar om hur man kan bo med hjälp av 
personlig assistans. Kom ensam eller med ditt barn. Tonåringarna och vuxna med särskilda 
behov har eget kreativt program med kunniga handledare. 

Anmälan senast den 27 november: www.fduv.fi/kalender  

  

http://www.fduv.fi/kalender

	FDUV:s månadsbrev | november 2019
	Det senaste numret av GP blir försenat
	Sänd in material till kommande nummer:

	Kom ihåg att ansöka om bidrag från SAMS
	Temaveckan lyfter fram rätten till bra stöd
	Save the date: Kongress på Åland i oktober
	Julklappstips från Lärum
	Evenemang i Österbotten
	En kväll kring boendefrågor i Vasa 21.11 kl. 18–20
	Konstutställningen Vi drömmer om… i Vasa 2.12 kl. 12–14,  i Jakobstad 6.12 från kl. 15.30
	Diskussionsgruppen Balans i Vasa  – nytt startdatum 14.1.2020 kl. 17.30–19.30
	Vändagsevent för syskon 8.2.2020 kl. 10–15
	Vägen till ett eget hem i Nykarleby 13.2, 12.3 och 26.3.2020 kl. 18–20

	Evenemang i södra Finland
	Konstutställningen Vi drömmer om… på G18 i Helsingfors 2–3.12
	Temakväll om boende på Folkhälsan i Helsingfors 2.12 kl. 17–19



