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.
Flexénita garanterar att din adress inte kommer att användas för annat bruk.
info@flexenita.se
Hej!
Ja, så var det dags igen att planera för höstens aktiviteter. Jag hade turen att klara mig ifrån
sommarens första regnperiod då jag istället jobbade. I det område jag bor fick vi ett glädjande
besked, vi skulle få installerat bredband, Äntligen jublar familjen…. .Efter många
diskussioner hit och dit om kablar, telefonjack, router mm fick jag tillslut allt på plats. Först i
tur att använda bredbandet stod äldsta sonen med ett spel i handen ”Unreal tournament 2004”
ett kraftfullt nätverksspel. Resultatet blev att både datorn OCH telefonen blev upptagen för
han måste snacka med kompisarna som han spelar mot, så var finessen att kunna ringa utan
att linjen alltid är upptagen borta………… Det är tur man har mobiltelefon!
Här kommer lite nyheter…….
IVA´s Drottning seminarier
Temat ”Frigör tid och energi inom arbete och rehabilitering” var en mix från tre intressanta
områden som Flexénita, Furuboda och Gotland Interaktive Park gjorde vid
drottningseminariet i somras tillsammans med några andra bidrag. Detta ledde till ett
deltagande vid det officiella seminariet den 16 september, då drottning Silvia närvarade.
Här finner du några artiklar på temat.
o "Kognitiva funktionshindrade får stöd av mobilen”.
www.mobil.se/nyheter/visa.asp?id=8237&sid=1
o ”Mobilt tankestöd ger personer med kognitiva funktionsnedsättningar att få bättre
struktur på vardagen”
http://www.gotlandinteractive.com/servlet/GetDoc?meta_id=1958
http://www.mobil.se/nyheter/visa.asp?id=8237&sid=1Hjälpmedelsutredningen
Den 18 oktober 2001 lät regeringen tillkalla en särskild utredare, Cathrine Persson med
uppdrag att analysera vissa frågor på hjälpmedelsområdet och lämna förslag till åtgärder samt
att förtydliga vissa insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Här presenteras betänkandet. Den innehåller två delar varav den ena har tyngdpunkten på IT
”Nya förutsättningar genom utvecklingen av IT och digital teknik”.
Här kan du ladda ner betänkandet i pdf-fil www.regeringen.se/sb/d/108/a/28243
Marschen för tillgänglighet
Marschen för tillgänglighet genomfördes den 21 augusti med ca 450 personer som
marscherade från Wennergren Center till Mynttorget i Stockholm. Här kan du läsa om vad
som hände, titta på bilder mm.http://www.tillganglighetsmarschen.nu/

En påminnelse om 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
Gratis biljetter till utställningen på ID-dagarna
Gratisbiljetter till de 15 första personer som skickar ett mail till info@flexenita.se.
Skriv ditt namn, adress så kommer biljetten på posten. Får du ingen bekräftelse, är det någon
annan som hunnit före. Jag blir förstås väldigt glad om Du tittar in i montern när du kommer
till mässan.
Rikskonferens Stiftelsen Activa i Örebro, 22-23 November 2004, Örebro slott
Stftelsen Activas konferens med nationella och internationella perspektiv kring ämnet
”Funktionshinder och arbetsmarknad- supported employment som stöd”.
Läs mer på www.s-activa.se för program och anmälan.
Handidatorn som stöd i arbetet, ett uppdrag åt AMS
Flexénita har just nu ett uppdrag där Handidatorn introducerats som redskap i arbetet. Detta är
en arbetsplatsanpassning där Handi ingår som en del i en övergripande anpassning. Arbetet
har fallit väl ut då Handi fungerar som ett bra redskap för att strukturera arbetsuppgifter och
bli påmind. Mer om detta kommer längre fram.
Webb för alla
1,3 miljoner människor har ett funktionshinder. Svenska språknämnden har i dagarna startat
en hemsida som vänder sig till dig som arbetar med information till människor. Här får du
samlat en massa tips hur en webbsida skall vara utformad så att den når dina besökare.
www.webbforalla.se
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.

Hälsningar
Susanne Barkvik

