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. Vill du inte ha detta nyhetsbrev går det bra att meddela detta till
info@flexenita.se
Hej!
Attjo……..Nej, det är inte så att jag är förkyld eller så. Jag har nyligen kommit hem från en
utställning i Vilnius, Litauen.
Attjo betyder nämligen ”Tack” på litauiska. Jag har deltagit på ”Barntågsutställningen” som
anordnades av Hjälpmedelsinstitutet, en utställning som just nu drar genom de baltiska
länderna. Utställningen handlar om hur bra och funktionsdugliga hjälpmedel kan förbättra
tillvaron för funktionshindrade barn och ungdomar. Jag visade på olika möjligheter att bli
delaktig i arbetslivet med hjälp av IT-teknik. Vi ligger långt framme vad gäller
hjälpmedelsområdet i Sverige, och dessa länder är i stort behov av både kunskap och
produkter. Det känns därför väldigt värdefullt att få dela med sig av våra erfarenheter.
Attjo..var alltså ett ord som vi hörde hela dagarna.
Tydliga och konkreta verksamhetsmål- en väg mot ökad möjlighet till
meningsfull sysselsättning
Nu kan du beställa rapporten som jag skrev om i förra nyhetsbrevet.
Under våren och hösten 2003 arbetade jag i ett spännande projekt i en Stockholmskommun.
Arbetet handlade om att tydliggöra och konkretisera verksamhetsmål för funktionshindrade
personer och att stödja brukarens egna resurser för att skapa ökad möjlighet till meningsfull
sysselsättning. Arbetet som genomfördes inom daglig verksamhet har resulterat i en
arbetsmodell som handlar om att ta fram tydliga måldokument, men också att omsätta dem
konkret i verkligheten. Att tillvarata brukarens och personalens resurser och motivera till
vidare utveckling och kunskap är en viktig del, att kvalitetssäkra det man gör, att se över
tekniska lösningar och hjälpmedel som stödjer kognitiva funktionsnedsättningar, men också
att göra arbetsplatser tillgängliga och att man som funktionshindrad får ökad delaktighet i
vardagen. Och inte minst att hitta nya samarbetsformer mellan olika parter.
Slutrapporten finns nu att beställa från Flexénita. Beställ här: info@flexenita.se.
Årets ID-dagar 2004, 13-15 oktober på Factory i Nacka Strand, Stockholm
På årets ID dagar kommer Flexénita att medverka i monter och under seminarie. Ett
kvalitetsverktyg som heter Picto-Stat kommer att presenteras och visas tillsammans med
Järvsö Vårdinformatik, www.jvinformatik.com
Pict-O-Stat är ett datoriserat enkätverktyg som skall användas för att göra
kvalitetsutvärderingar av dagligverksamhetsgrupper som bedriver verksamhet enligt LSS.
Pict-O-Stat använder sig av grafiska Pictogramsymboler och fotografier för att ställa frågor av
varierande svårighetsgrad till personer med olika former av begåvningshandikapp. Till
verktyget hör ett utförligt fråge- och symbolbibliotek som används för att snabbt kunna sätta
samman och genomföra enkäter. Flexénita kommer att visa hur verktyget kan användas
tillsammans med Flexiboard.
Information om ID- dagarna läggs ut på nätet i april maj 2004, så håll utkik på www.hi.se
Egna valmöjligheter i programmet AllTid
Tänk vad glad man blir för frågor och synpunkter.

I AllTid -Närvaro och månadsrapport kan du enkelt ändra till egna val av symboler/bilder och
text som skall representera dina närvaroalternativ, du är alltså inte bunden att använda de
alternativ som ligger inlagda vid installationen. Hur du gör detta finner du i Tipsboken under
rubriken Manualer/ AllTid bruksanvisning. www.flexenita.se.
Det har också kommit frågor om överläggen som kan användas till Flexiboard och som kan
laddas ned från Flexénitas hemsida. Det är exempel på hur överlägg kan utformas till AllTid,
självklart har du full frihet att skapa egna överlägg som passar just för dina/era ändamål (det
är ju det som är en anpassning). Överläggen kan du ladda ner från Tipsboken under rubriken
Överlägg till Flexiboard.
FKS Inspirationsdagar
Föreningen för kognitivt stöd har nästa vecka sina inspirationsdagar i Uppsala. Programmet
för detta år är spännande och täcker många delar i ämnet kognition.. För dig som inte har
hunnit planera in dessa två dagar i år är istället välkommen till nästa års inspirationsdagar. Du
är däremot välkommen att delta i vårat forum som har avsikten att skapa nätverk mellan
yrkesverksamma inom området kognition.
Mer information om föreningen hittar du på hemsidan www.fks.org.se
Guldlänken: Tävlingen öppnad
Nu är tävlingen Guldlänken öppnad för alla organisationer inom stat, kommun och landsting
som riktar sig till eller skapar nytta för medborgare och företag. Guldlänken är priset som
premierar offentlig sektors innovativa användning av Internet till nytta för medborgarna.
Årets klasser är bästa e-tjänst, bästa e-demokrati och bästa samverkan.
http://www.guldlanken.se/start.asp?sida=
Tips och idéer
Av en händelse fann jag en produkt som kanske är spännande. Ett talande fotoalbum Ett
fotoalbum som du inte bara kan sätta in bilder utan även tala in ett tio sekunder långt
meddelande till varje foto. Det går att radera och tala in nya meddelanden så många gånger
man vill. Läs mer om produkten på www.needapresent.com
Gratis bilder finns på ImageAfter sajt, de har tagit på sig uppdraget att erbjuda surfare gratis
foton. Alla bilderna är oredigerade och i olika upplösningar, samt helt royaltyfria. Du kan
alltså använda dem både privat eller i kommersiellt syfte. Över 6100 foton finns att välja och
vraka bland i skrivande stund.
Läs mer på http://www.imageafter.com
Rehab och omsorgsmässan 20-22 April 2004 på Stockholmsmässan
En mässa om funktionshinder och äldrevård.
Karin Mannheimer inleder mässan och presenterar sin TV-serie "Solbacken avd E". Efteråt
följer en paneldebatt med avstamp i programserien.-Är det så vi vill ha det?
Läs mer på www.rehabomsorg.com
FUB Landsmöte och Riksstämma 20- 23 Maj 2004 Tylösand i Halmstad,
FUB-medlemmar från hela landet kan träffas i Tylösand där det blir fester, utställningar och
mötesplatser. Där träffar du också gäster från föreningar och myndigheter som FUB
samarbetar med.
Läs mer på www.fub.se/fub.htm
Har du något intressant Du vill att jag tar med i nyhetsbrevet?

Vill Du berätta om något spännande kring IT och funktionshinder och som du tror många
personer kan tycka är intressant att få veta får du gärna maila det till mig så skall jag ta med i
kommande nyhetsbrev. Maila då till info@flexenita.se
Jag tackar dig för att du vill prenumerera på nyhetsbrevet, det hjälper mig att hålla koll på vad
som händer på området.
Attjo …..Attjo…. Attjo…. Nu är det visst en förkylning som är på gång i alla fall!!!!!

Bästa hälsningar
Susanne Barkvik

