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!
Ja, var har den varma sommaren tagit vägen som vi alla så längtar efter? Kanske dyker den
upp när det är dags för mig att ta lite ledigt. Hitintills har ett antal åskväder dundrat över mitt
hus och orsakat en massa besvär.
Mobiltelefonen stod på laddning under ett kraftigt åskväder och efter detta blev den inte som
vanligt igen.
Resultatet blev en ny igen….. Återigen står jag inför valet vad det är för telefon jag behöver?
Hör mig själv säga att jag vill ha röststyrning, bild telefonbok, tydlig meny, inte för liten
display, möjlighet att läsa in minnesanteckningar mm. Ju enklare och tydligare det kan bli
desto bättre. Det gäller att lära sig använda tekniken.
Jag vet att det nu är en hel del spännande funktioner är på gång på telefonifronten som kan
förbättra vardagen för oss alla oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller ej men mer om
detta kommer framöver.
Här kommer lite nyheter……
IVA´s Drottning seminarier
I ett av IVA:s Drottningseminarier deltog Flexénita som föredragshållare under temat
"Tillgänglig IT och kommunikation". IVA´s Drottningseminarier är tänkt att vara en
ytterligare mötesplats för företag och brukare, för diskussion och utbyte av erfarenheter kring
gemensamma problem och frågeställningar, i arbete med att utveckla ett samhälle tillgängligt
för alla.
Rubriken för temat var ”Frigör tid och energi inom arbete och rehabilitering”. En mix från
tre intressanta områden gjordes tillsammans med Flexénita, Furuboda och Gotland Interaktive
Park. Du kan se ett sammandrag från seminariet på IVA´s hemsida
www.tillgangligt.se/stream.html

Rapporten ”Tydliga och konkreta verksamhetsmål för funktionshindrade
personer…”
Rapporten har fått en rykande efterfrågan och snabbt tagit slut. Nu finns den återigen för er
som blev utan i första omgången..
Under våren och hösten 2003 arbetade jag i ett spännande projekt i en Stockholmskommun.
Arbetet handlar 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 att beställa från Flexénita. Beställ här: info@flexenita.se.

Skollicenser av programmet Alltid
Många brukare har börjat använda programmet Alltid –Närvaro och Månadsrapportering på
sin arbetsplats. Vartefter att datorerna ökar ute i verksamheterna önskar många få utöka
användandet av programmet till samtliga datorer. Genom att beställa en skollicens kan man
utöka möjligheten för fler användare att ta del av arbetsuppgiften.
Flexénita erbjuder här generösa rabatter. Välkommen med frågor om skollicenser till
susanne.barkvik@flexenita.se
Vinnarna i år 2004 års Guldlänk är korade
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
har tilldelats Tullverket, Vardagsguiden samt Nutek. Här kan du läsa mer om juryns
motiveringar. http://www.guldlanken.se/start.asp?sida=
Välkommen till marschen för tillgänglighet
Marschen för tillgänglighet syftar till att införa en svensk antidiskrimineringslagstiftning som
förbjuder otillgänglighet för personer med funktionshinder.
Den första "riktiga" marschen hölls i augusti 2003. Då marscherade 600 människor fem km
genom centrala Stockholm för att manifestera kravet på en antidiskrimineringslag som
förbjuder otillgänglighet och för att värna LSS-lagstiftningen. Detta år genomförs en ny
marsch den 16 augusti 2004 Oavsett tills dess Sverige inför en antidiskrimineringslag som
förbjuder otillgänglighet fortsätter Marschen för tillgänglighet som en "virtuell" marsch.
Flexénita stödjer marschen.
Vill du också följa med på marschen kan du göra det på hemsidan
http://www.tillganglighetsmarschen.nu/
Slutkonferens för projekt Humanteknik
Konferens om Hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder, City Conferens Center
i Stockholm den 14 September 2004. Projektet Human Teknik syftar till att pröva hjälpmedel
och miljöanpassningar bidrar till att förbättra livsvillkoren för personer med psykiska
funktionshinder. För program läs mer på
http://www.hi.se/psykiskt/default.shtm#Slutkonferens
Du har väl anmält dig till Årets ID-dagar 2004?
Den 13-15 oktober fylls Factory i Nacka Strand, Stockholm med massor med spännande
seminarier, utställningar, produkter mm. Flexénita medverkar både i monter och seminarie.
Bla kommer kvalitetsverktyget Picto-Stat att presenteras och visas tillsammans med Järvsö
Vårdinformatik som driver projektet på Hantverkargården i Ljusdal.
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.
Anmälan, seminarieprogram och utställare finner du på
http://www.hi.se/iddagarna/default.shtm

Handdator som stöd för personer med psykiska funktionshinder
Handdatorprojektet drivs sedan två år vid AIR, arbetsinriktad rehabilitering, vid
psykossektionen på psykiatrin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Handdatorn
skall användas som ett stöd för personer med psykiska funktionshinder i olika
rehabiliteringsåtgärder men också för att användas i vardagen.
Läs mer om detta på http://www.hi.se/aoh/artikel/4_2004/handdator.shtm
Vill Du berätta om något intressant i Flexénitas nyhetsbrev?
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.
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