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
Flexénita garanterar att din adress inte kommer att användas för annat bruk.

Hej igen!
Tänk vad härligt det kändes när solen tittade fram och jag faktiskt kunde se knoppar i
rabatterna. Nu är våren här kändes det som men vips så vräker snön ner igen. Det gäller att
hänga med i svängarna.
Här kommer lite nyheter……
Gratis konsultation i Februari
En timme i veckan under februari månad erbjuder Flexénita en gratiskonsultation till Dig som
har frågor kring arbetsplatsanpassningar, olika produkter och hur man kan skapa nya
arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter. Ring, skriv eller maila för att boka tid.
Först till kvarn…Telenr: 070-534 90 17 susanne.barkvik@flexenita.se
Krönikörer sökes
Vill Du bli nyhetskrönikör i Flexénitas nyhetsbrev? Här får Du möjlighet att berätta om något
spännande som handlar om ”IT och funktionshinder”. Skriv några rader och berätta vem du är
och vad du vill berätta till susanne.barkvik@flexentia.se
Projekt om bildsymboler
Hjälpmedelsinstitutet har beviljats stöd med 2 510 000 kronor för år 1 av 2
På flygplatser, bussterminaler, tågstationer och i andra offentliga byggnader, används i stor
utsträckning bildsymboler för att förmedla information. Rätt utformade, underlättar de
tillvaron för medborgarna, men behövs en mer samordnad symbolpolicy som tar hänsyn till
de särskilda behov som personer med olika funktionshinder kan ha. Även personer med
begränsade kunskaper i skriven svenska, t.ex. barn, vissa invandrare och utländska turister
behöver ett funktionellt bildspråk.
Hjälpmedelsinstitutet (HI), Handikappombudsmannen (HO), Specialpedagogiska Institutet
(SIT), Handikappförbundens Samarbetsorgan( HSO) och Föreningen för Kognitivt stöd
(FKS) skall i detta projekt inventera och utvärdera dagens symboler, undersöka vilka behov
personer med funktionshinder har för att en bildsymbol skall ge den information som behövs,
samt ta fram en kravspecifikation. Sedan skall man, tillsammans med brukargrupper, utveckla
prototyper som skall utvärderas och utveckla riktlinjer för utformning och användning. Ett
nätverk av forskare och kognitionsexperter, handikapp- och intresseorganisationer,
formgivare/arkitekter, myndigheter/organisationer samt standardiseringsarbete/industri skall
successivt tillföra projektet kunskap.
För mer info om projektet Cleas Tjäder tele: 08-620 17 00
Broschyr om ”Tillgänglighet för alla”
Den 16 september var Flexénita en av deltagarna i Drottningsymposiet som anordnades av
IVA i Stockholm (ingenjörs vetenskaps akademin). Här kan du ladda ner broschyren som
innehåller en sammanfattning från symposiets föredrag.Här kan du ladda ner broschyren.
http://www.forskning.se/medias/pdf/tema/designaret/Broschyr_Tillganglighet_KK.pdf
FKS Inspirationsdagar 17-18 mars i Uppsala
Programmet för inspirationsdagarna som anordnas av Föreningen för Kognitivt Stöd är nu
klart! Det blir två mycket intressanta dagar. Anmälan kan göras direkt på hemsida.
Välkommen in på www.fks.org.se för att läsa hela programmet!

Ny marsch för tillgänglighet 2005
- Hundar prioriterades högre än mänskliga rättigheter.
Marschen för tillgänglighet - kampen för en antidiskrimineringslag som definierar
otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionshinder – fortsätter! Den 20
augusti 2005 marscherar vi för tredje året i rad. Men under tiden fortsätter arbetet mot
diskrimineringen av personer med funktionshinder i Sverige.
Här kan du läsa pressmeddelandet http://www.marschen.se/viewpage.php?page=253
SFSE´S Nationella konferens
Den 6-7 April anordnar Svenska Föreningen för Supported Employment en nationella
konferensen i Hudiksvall, i år med fokus på psykiska funktionshinder. Här kan du ladda ner
programmet www.sfse.se/hudiksvall.doc.
Mässa om ”Kommunikation och kognition”
Den 12 April anordnar Hjälpmedel SAM i Gävle en hjälpmedelsmässa om kommunikation
och kognition. I år görs en större satsning på att sprida information om produkter som stöder
kommunikation av olika slag samt underlättar vid kognitiva problem. Flexénita kommer att
delta tillsammans med andra utställare.
Förutom brukare, anhöriga, olika personalgrupper inom länet kommer samtliga
hjälpmedelscentraler inom regionen inbjudas med försök att nå ut till intresserade personer
inom deras upptagningsområden. För mer information ring: 026-15 35 00.
Designåret 2005
Designåret 2005 ska visa vilka möjligheter design ger för oss alla - individen, näringslivet,
kulturen och hela samhället. Designåret 2005 ska synliggöra designens mångfald som pågår i
hela Sverige och förgrenar sig ut i världen.
Alla är inbjudna - formgivare, arkitekter, designer, konsthantverkare, slöjdare, konstnärer,
kulturhus, konsthallar, bibliotek, forskare, ingenjörer, ekonomer, företag, skolor, press och
media - att vara med och skapa ett brett och kreativt utbud av publika designprojekt i hela
Sverige inför 2005. Designåret är en långsiktig satsning som fortsätter långt efter den sista
december 2005.
Läs mer på http://www.designaret.se/wlt/C190C333-C43E-45C2-B37C-989D69BA5AEA.wlt
Nu blir det en härlig promenad ut i det vackra vintervädret. Det är viktigt att få en stund för
sig själv samt att få igång kroppen, rensa tankar för att sedan sortera saker på sin rätta plats.
För min del ska jag bla tänka ut vad nästa nyhetsbrev kommer att innehålla.
Du kan väl fundera på det där med att bli krönikör i Flexénitas nyhetsbrev. Jag räknar med att
Du hör av dig. Till nästa gång ha det gott
Hälsningar
Susanne Barkvik
Flexénita
Sunnerstavägen 58
186 70 Brottby
08-512 418 03
070-534 90 17
www.flexenita.se
susanne.barkvik@flexenita.se
Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

