
Föreningsbrev maj 2022

Presentationer från DUV-dagen på DUV-nätet
Vi hade en informativ DUV-dag i april. Vi inledde med FDUV:s vårmöte och sedan hörde vi Anna Litonius som pratade
om föreningen som arbetsgivare. Det blev bra diskussioner. Vi hörde även om funktionshinderlagen, social- och
hälsovårdsreformen samt projektet Steget vidare – från arbetsverksamhet till arbete med lön.

Ta del av presentationerna på DUV-nätet

 

Nästa digitala föreningsträ� 17.5 kl. 18
I mars/april hölls en föreningsträff dagtid och en kvällstid. På så sätt kunde alla som ville hitta möjlighet att träffas.
Det önskades att alla föreningar skulle kunna träffas samtidigt. Därför träffas vi enbart denna gång kvällstid. Vi
kommer att diskutera om vad som är på gång hos föreningarna och samarbeten över föreningsgränserna. 

 

  Öppna i webbläsaren  
 

https://fduv.fi/sv/start/
https://www.fduv.fi/sv/omfduv/foreningar/duvnat/duvnatet/
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$


Anmäl dig dagen innan till föreningskoordinatorn i din region för att få länken.

 

 

Nätverk för föreningarnas familjeverksamhet
Koordinatorerna för familjearbete har träffat representanter från föreningarna digitalt två gånger detta år. Träffarna
fortsätter i höst. Följande träff är 20.9 kl. 15-16.30. 

Vid träffarna berättar föreningarna om verksamhet de ordnat, tips och idéer för hur man når familjer som har barn med
intellektuell funktionsnedsättning. DUV-föreningarna har värdefulla kontakter lokalt som hjälper vid genomförande av
verksamhet och via förbundets verksamhet har man också fått med en del nya medlemmar till föreningarna. Träffarna
har varit ett ypperligt forum för koordinatorerna att fånga upp de olika regionernas behov.

Under året har FDUV och föreningarna samarbetat kring två familjeläger. Vid lägren har den lokala föreningen fångat
upp familjernas önskemål om verksamhet riktat till barnfamiljer. Två temakvällar förverkligas i maj och en
föräldrastödgrupp har ordnats under vårvintern. FDUV:s familjestödjare har medverkat vid �era av familjeträffarna.
Familjestödjarna når familjerna i ett tidigare skede än FDUV och föreningen och kan sprida information om
verksamhet riktad till familjer.           

Mer information: Susanne Tuure, susanne.tuure@fduv.�, 0400 600 676

 

 

Deadline för material
till GP 18.7 
Sänd in bilder från träffar, fester, informera om kommande evenemang i höst
eller om något nytt som hänt i föreningen senast den 18 juli till Susanne
Tuure (susanne.tuure@fduv.�). 
GP utkommer vecka 36. 

GLAD SOMMAR!
Föreningskoordinatorerna och alla andra på FDUV önskar en glad sommar.  

Frågor eller funderingar, ta gärna kontakt!
Södra Finland:
�lippa.sveholm@fduv.�, 040 865 38 88 
Österbotten:
tina.holms@fduv.�, 050 302 78 88  

https://fduv.fi/sv/start/


 

     

FDUV
Nordenskiöldsgatan 18A, 00250 Helsingfors

Storalånggatan 60, 65100 Vasa
fduv.� | 09 43 42 360 | fduv@fduv.�

 

 
Registerbeskrivning

För att avsluta prenumerationen, klicka här.
 

 

https://www.facebook.com/fduv.fi
https://twitter.com/FDUVFinland
https://www.youtube.com/user/fduvfinland
https://www.instagram.com/fduv/
https://fduv.fi/sv/start/
tel:094342360
mailto:fduv@fduv.fi
https://www.fduv.fi/sv/omwebbplatsen/dataskydd/dataskyddsbeskrivning/
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$

