Nyhetsbrev från Flexénita
Det här är ett nyhetsbrev som kommer ut några gånger per år med avsikt att ge tips och idéer om våra
program, tjänster och andra intressanta saker som handlar om IT och funktionshinder. Flexénita
garanterar att din adress inte kommer att användas för annat bruk. Vill du inte ha detta nyhetsbrev går
det bra att meddela detta till info@flexenita.se

Hej igen!
Hösten kommer snart, den går med vindens fart….na,na,na……. Jag har just nu ett uppdrag
pågående för Kulturrådet som handlar om tillgängliga museer för personer med kognitiva
funktionshinder. Ett av besöken jag har gjort är på Musikmuseet. Att musik kan upplevas på
många spännande och olika sätt har jag fått erfara. En av utställningarna heter Lirum, ett
spelrum för fantasin. Här kan man spela på stjärnhimlen, dansa framför spegeln och bli en
rockstjärna för en dag. Här gör tekniska lösningar med ljud fantastiska möjligheter för
besökaren att uppleva något nytt. För er som gör ett besök till Stockholm kan jag varmt
rekommendera ett besök på museet.
Här kommer lite nyheter……
ID-dagar 19-21 oktober 2005 Nacka Strand
ID- dagarna närmar sig med stormsteg. Flexénita finner du vid monter nr 57.
Vi kommer att visa olika program och anpassningar för att göra arbetet tillgängligt. Du
kommer också att kunna prova enkätverktyget Pict-O-Stat som nu lanseras på marknaden.
På ID-dagarna presenteras ”Ny, användarvänlig dator och informationsteknik för människor
med olika funktionshinder” Mässan vänder sig till anställda i kommuner, landsting och
statliga myndigheter, företag och produktutvecklare, skolor och universitet, brukare och
anhöriga med flera. Läs mer på http://www.hi.se/iddagarna/default.shtm
Flexénita lottar ut biljetter till ID-dagarna
Är du intresserad att gå på mässan har jag några biljetter över. Skicka ett mail med namn och
adress så sänder jag dig en biljett. Men…..det är först tillkvarn som gäller.
OBS! Endast en biljett per person. Skicka ett mail till susanne.barkvik@flexenita.se
Nu kan du prova Pict-O-Stat enkätverktyg!
Pict-O-Stat är ett datoriserat enkätverktyg som används för att göra kvalitetsutvärderingar av
dagligverksamhetsgrupper som bedriver verksamhet enligt LSS. Enkätmetoden ger brukaren
nya möjligheter att kunna besvara och uttrycka hur kvalitén uppfattas, samt att verktyget
kommer att ge ansvariga i organisationer en möjlighet att möta upp de skärpta krav i LSS som
trädde i kraft den 1 juli. Pict-O-Stat utvecklas av Järvsö Vårdinformatik där Flexénita är med
som samarbetspartner. Nu finns det en demo av enkätverktyget Pict-O-Stat tillgängligt.
Demon visar hur enkäterna i Pict-O-Stat kan se ut på de tre olika nivåerna. För att komma till
demon så klickar Du bara på länken här :http://www.jvinformatik.com/pos.demo.php
Du kan också boka en gratis guidad tur genom programmet. Skicka då ett mail till
ingalill@jvinformatik.com . I övrigt läs mer på www.jvinformatik.com
Gratis konsultationen fortsätter i oktober månad
Har Du några frågor kring arbetsplatsanpassningar, olika produkter och hur man kan skapa
nya arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter? Passa då på att ställa frågor. Under
oktober erbjuder jag gratiskonsultationer till Dig.
Välkommen att maila till susanne.barkvik@flexenita.se

Mobiltelefon utan siffror
Den här mobiltelefonen vid namnet Firefly riktar sig till de allra yngsta av
mobiltelefonanvändarna. Det som utmärker den mer än något annat är avsaknaden av
siffertangenter. Men kanske är det så att den också skulle fungera för personer med kognitiva
funktionshinder eller varför inte min gamla svärmor som ännu inte hittat en telefon som
passar henne? På länken nedan kan du läsa lite om telefonen
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,691350,00.html

Arbetsplatsanpassning med Visuella Kassan
I juni månad gjorde Flexénita ännu en arbetsplatsanpassning med Visuell Kassan på Frida´s
kiosk. Frida´s kiosk ligger i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. är beläget i ett servicehus för att
ge alla boende och invånare i dess närhet en möjlighet att smidigt och lätt köpa varor. I
arbetsgruppen arbetar 3-4 personer med kognitiva funktionshinder, några är tvåspråkiga vilket
gör att visuella kassan fyller en viktig funktion. Här har man valt att använda scanner till
kassan då man har en större mängd produkter. I anslutning till cafét har stadsdelsnämnden
övertagit en restaurang som också ska erbjuda personer med kognitiva funktionshinder nya
arbetstillfällen.
Artikel i tidningen UNIK, Kom i gång med Handi
Conny Bergkvist, Ombudsman på FUB berättar i artikel om hur han använder Handi-datorn i
sitt arbete. Du hittar artikel få Flexénitas Nyhetssida. Här kan du läsa artikeln
Symboler för många fler
Bildsymboler för många fler är ett nationellt utvecklings och standardiseringsprojekt för ökad
tillgänglighet genom konceptet Design för alla. Regeringens nationella handikappolitik för
demokrati och delaktighet utgår från allas rätt till delaktighet, värdighet och
självbestämmande. Det kräver att samhället och den omgivande miljön är tillgänglig för alla.
Projektet drivs med stöd ur Allmänna arvsfonden. Projektorganisation är
Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbundens samarbetsorgan, Swedish Standard Institute,
Tillgänglighetscenter/Handikappombudsmannen, Föreningen för Kognitivt Stöd och
Specialpedagogiska Institutet. Här kan du läsa om projektet
Allt du behöver veta om mobiltelefoner och lite till
Vad man ska tänka på när man väljer och använder mobiltelefon? Kolla mobilskolan hos
TCO Development.
http://www.tcodevelopment.com/pls/nvp/Document.showClean?CID=1200&MID=426
Senaste nytt från Regeringens IT- Politiska Strategigrupp
Vad händer efter IT-propositionen? Här kan du läsa vad som står i deras senaste nyhetsbrev.
http://www.regeringen.se/sb/d/3826
Nyheter på Flexénitas hemsida
Logga in på Flexénitas nyhetssida. Där uppdateras aktuella konferenser och en rad andra
nyheter som dyker upp mellan nyhetsbreven. Välkommen in på www.flexenita.se
Kanske ses vi på ID-dagarna!
Hälsningar
Susanne Barkvik
Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

