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!
Efter en härlig vintersemestervecka i svenska fjällen kastas jag plötsligt in i våren med dropp från taket
och en sakta värmande sol. Och visst känns det som man är redo för allt spännande som händer här
framöver. Är inte du det? Här kommer lite nyheter till Dig……..
Projekt Unik Sär – Rapporten är nu klar
Rapporten i projekt Unik Sär IUP är nu klar. Projektet handlar om moderna verktyg för individuella
utvecklingsplaner (IUP) via Internet. Idén är få med särskolans kreativitet och kompetens kring
individanpassning och ergonomi när vi nu formar en ny generation verktyg för alla elever i skolan.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter
o Här finner du Länk till rapporten http://www.unikum.net/downloads/IUP_online_i_sarskolan__Rapport_Unik_Sar_IUP_feb07.pdf

o Länk till sammanfattning http://www.unikum.net/downloads/Sammanfattning-Unik-Sar-IUP.pdf
o Läs också på http://www.unikum.net/unik/uniksar
Konferensinbjudan den 14 Maj i Stockholm
Konferensen anordnas av MISA. Temat är Visst fungerar det…vägen till arbete för personer med
neuropsykiatriska funktionshinder. Där får du höra både forskare och praktikers perspektiv på
funktionshinder och arbetsmarknad. I en tid då allt mer fokus läggs på att alla ska få vara med i
samhället och kunna bidra efter sin egen förmåga är ambitionen att dagen ska vara en mötesplats och
ett forum att öka kunskapen kring funktionshinder och arbetsmarknad. På konferensen kan du passa
på att träffa Flexénita som har ett bokbord med information bla. MemoComai- ett mobilt tankestöd för
personer med kognitiva funktionshinder. Läs mer på www.misa.se
Användarnas dag den 30 Maj 2007 i Stockholm
11 spännande nomineringar har lagts fram till 2007 års pris som anordnas av Users Award.
Användarpanelen har granskat alla förslagen och låter dem gå vidare. Bland dessa förslag finns
Intraprenad Hantverkargården, Ljusdal Verksamhet med Pict-O-Stat som var de som först såg behovet
av datoriserade brukarenkäter. Vi håller tummarna att de går vidare till final. Läs mer på
http://www.usersaward.se/home/ua/home.nsf/unidView/778B9EDFE30E2CB6C125726F004FF2F7
Marschen för tillgänglighet den 2 juni 2007 i Stockholm
Marschen för tillgänglighet är en organisation som syftar till att införa en svensk lagstiftning som
klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionshinder.
Läs mer på http://www.marschen.se/viewpage.php?page=1
Den sjätte Västsvenska Kommunikationskarnevalen 4-5 juni i Göteborg
Karnevalens syfte är att skapa ett forum och mötesplats för funktionshindrade och alla som arbetar och
verkar inom handikappområdet, med fokus på kommunikation. Temat för året är Autism och
kommunikation. Läs programmet här
http://www.dalheimershus.goteborg.se/prod/SDFMajorna/dalheimers/dalis2.nsf/vyFilArkiv/kommkarn
eval_07.pdf/$file/kommkarneval_07.pdf
Artikel - Dagverksamheten i Ljusdal började med enkäter i datorn
Pict-O-Stat enkäter är ett nytt sätt att ta reda på vad brukarna tycker. Det är specialanpassade
datorenkäter där den som svarar får hjälp med förtydligandet av frågorna genom exempelvis pictogram
och andra bilder. En fördel med enkäten är också att brukarna kan vara anonyma. På Hantverkargården
i Ljusdal är man nu inne på sin andra årliga enkätgenomgång. Härnäst tänker man också låta anhöriga
och gode män svara på enkäterna. Läs mer på http://www.hi.se/templates/Page____3403.aspx

Fler barn slussas ut i stödsystem istället för arbetsliv
Det blir allt vanligare att barn med funktionshinder automatiskt slussas in i sociala stödsystem redan
under skoltiden istället för att få tillräcklig hjälp till rehabilitering och att komma in på
arbetsmarknaden.
– Utvecklingen är oroande, skriver socialstyrelsens i sin rapport om handikappomsorgen 2006.
Läs mer på http://www.foraldrakraft.se/FK_0702/070219_socialstyrelsen.html
Loc8tor en ny produkt som hjälpreda för minnet
Har du förlagt din mobil? Glömt var du lagt dina nycklar? Lagt plånboken på något ställer du inte
minns? Ja då kan Loc8tor vara något för dig. Läs mer på http://www.loc8tor.com
Minnesträning med hjälp av ett datorprogram kan signifikant förbättra både minne och
koncentrationsförmåga mer än ett år efter en stroke
Arbetsminnet är en grundläggande kognitiv funktion som ofta skadas allvarligt vid en stroke. Skadorna
gör att patienterna ofta får koncentrationsstörningar och svårigheter att hålla kvar tråden i samtal och
vid läsning, vilket blir ett stort hinder i sociala sammanhang och i arbetslivet. Läs mer på
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2007/02/09/datorn-forbattrar-minnet-e/index.xml
Hört om 1million4disability?
EDF, European Disability Forum, http://www.edf-feph.org/ är en
paraplyorganisation som representerar över 50 miljoner personer med funktionshinder i Europa. De
lanserar nu en kampanj som syftar till att samla in en miljon underskrifter som stöd för att kräva att
funktionshindrades rättigheter skyddas genom lagstiftning, att all form av diskriminering
motverkas och att 50 miljoner medborgare får full delaktighet i det europeiska samhället.
Läs mer på http://www.1million4disability.eu/sign.asp?langue=EN
Gratis konsultationen i mars och april månad
Har Du några frågor kring arbetsplatsanpassningar, våra produkter, dataprogram etc. och hur man kan
skapa nya arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter? Passa då på att ställa frågor. Under mars
och april erbjuder vi gratiskonsultationer till Dig. Välkommen att maila till
susanne.barkvik@flexenita.se
Hälsningar
Susanne Barkvik
Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

