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!
Tänk om alla vi människor med funktionshinder eller ej kunde få möjligheten att finna rätt väg genom
yrkeslivet, att få göra det vi brinner allra mest för och det vi är född till att göra. Titta här för en upplevelse
som påverkat mig men som lär påverka även dig: http://www.youtube.com/watch?v=9oxTy7KIAaA
Känslorna påminner oss om att våra passioner, talanger och egenskaper som av en eller annan anledning
kanske hålls tillbaka av oss själva eller av andra. När jag i mitt arbete med arbetsplatsanpassningar
”coachar” personer till nya möjligheter handlar det just om att ta fram personens sanna jag, och finna ett
spår i karriären där personen "hittar hem".
Dela gärna med dig länken till dina kolleger och vänner om du vill sprida lite lycka i dag!
Här kommer lite andra nyheter till Dig……..
Flexénita ställer ut på ID-dagar 10-12 oktober i Nacka Strand
ID-dagarna, som i år firar i år 20-årsjubileum.Under mässan samlas alla som är intresserade av området
informationsteknik och hjälpmedel för att få ny kunskap, informera sig om produktnyheter och byta
erfarenheter. I år kommer Visuella Kassan att finnas med i vår montern.
Jag hälsar därför nya och gamla kunder välkommen in på besök!
Med anledning av jubileet är det i år fri entré till utställningen under mässdagarna!
Mer information finner du på: http://www.hi.se/templates/Page____1425.aspx
Hur jobbar man i en Caféverksamhet?
Tanken med denna instruktionspärm är att ge personer med personer med funktionshinder möjlighet att
jobba med samma arbetsuppgifter oavsett om man är läskunnig eller behöver bildstöd. Denna pärm
innehåller förslag till 22 kompletta arbetspass där teori varvas med praktiska moment och förenklade recept.
Målen med pärmen är att personer efter dessa arbetspass ska vara väl rustade för Caféverksamhet, men
innehållet gör att den även lämpar sig för kurser inom gymnasiesärskolan och särvux. Exempel på
arbetspass: Ergonomi, social kompetens, personlig hygien, olycksfall, pengar, matcirkel, stress och
avslappning. Denna pärm kan vara ett bra komplement för dig som tänker starta upp eller redan idag driver
caféer och dessutom använder Visuella Kassan. Läs mer på: www.pedagogiskaideer.se
Ny bok presenteras i Flexénitas egen bokhandel på nätet
”1000 tips om att sälja mer i din butik”
Den här boken är skriven för alla små och stora butiker som vill sälja mer till nya och gamla kunder. Boken
innehåller 1000 konkreta tips att använda direkt för att sälja mer. Den passar också dig som vill starta en
egen butik. Kanske passar det för alla er som har cafeér, affärer, restauranger, secondhand, mfl. och som
också använder Visuella Kassan. Och förståss Om inte boken faller dig i smaken kan du kika runt i
bokhandeln. Du kan klicka på varje bok och där finner du ännu mer att läsa om böckerna.
Välkommen in! http://www.redaktionen.se/af/flexenita/1000tipsbutik.html
Alltid – Närvaro och Månadsrapport
Jag fick själv nyligen ett tips från en brukare som börjat använda dator programmet Alltid i hemmet och för
andra situationer än att hantera närvaro. Det hon gör är att byta ut närvaroalternativen till ex. att städa, betala
räkningar, handla, gympa mm. På så sätt använder hon det som en ”att göra ”kalender. Det kan fungera i ett
gruppboende om det är fler personer som delar på olika sysslor och behöver ha koll på vem som gör vad och
när det blev gjort. Men det kan också användas som ett enkelt ”kom ihåg att göra” för en enskild person. Läs
mer om Alltid på http://www.flexenita.se/produkter.html

IT för pedagoger ny webbplats
IT för pedagoger ersätter Skoldatanätet som har funnits sedan 1994. Med den nya webbplatsen vill de ge dig
ännu bättre stöd att använda IT i undervisningen. Läs mer på: http://itforpedagoger.skolutveckling.se/
MemoComai påminnelsetjänst
MemoComai börjar nu att dyka upp i en mängd olika sammanhang och för en mängd olika människobehov.
För visst är det så att man emellanåt behöver påminnelser som ex. Att komma ihåg att äta i rätt tid…för när
man väl sätter igång att jobba med saker som fascinerar och fängslar en så är det lätt att tiden rusar iväg.
Och gör man det en längre tid så blir det heller inte bra för hälsan. Varför inte använda MemoComai i
friskvårds sammanhang! För dig som inte tidigare träffat på eller vet något om MemoComai kan du läsa mer
på www.comai.se
Bildsymboler för många fler
Är ett projekt som ska leda fram till en ny svensk standard med riktlinjer och policy för utformning och
användning av grafiska symboler för offentlig information. Susanne Barkvik är medlem i TK-kommittén
och representant för FKS, föreningen för kognitivt stöd som nu fortsätter arbetet tillsammans med övriga
organisationer. Projektet är nu inne på sitt tredje och sista år. På ID- dagarna 10-12 oktober i Nacka Strand
kommer du att kunna se hur standardiseringsprocessen går till steg för steg. Du kommer att kunna se
resultaten av designtävlingen med alla inkomna bidrag i en folder. Standardisering låter kanske tråkigt men
faktum är att det finns mängder av produkter som tas fram på liknande sätt och ju mer man får lära sig desto
mer spännande blir det. Mer om projektet kan du läsa på http://www.hi.se/templates/Page____1140.aspx
Oj, oj vad mycket spännande konferenser……..
Inbjudan till konferens design och socialt ansvarstagande 9 Oktober
STIMDI i samarbete med Nita bjuder in till workshop som belyser hur vi som designers, konsulter, forskare,
myndigheter och företag kan bidra till att utveckla IT-produkter där socialt ansvarstagande, etik och ekologi
är naturliga parametrar att ta hänsyn till i såväl produktens utvecklingscykel som utförande. Läs mer på
http://www.stimdi.se/
Konferens om resultaten från Hemma med IT 23 oktober i Stockholm
Teknik för äldre fungerar – vi har resultaten Under tre år har projektet Hemma med IT arbetet nationellt
och i tre kommuner med teknikutveckling och tester av produkter och tjänster i syfte att stödja äldre
personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Ta del av resultatet på konferensen. Läs mer på:
http://www.hi.se/templates/Page____5344.aspx
Evidensbaserad kognitiv rehabilitering – framgångsrikt team
http://www.hi.se/templates/Page____1140.aspx arbete genom hela vårdkedjan, konferens
30-31 oktober i Stockholm.
Dagligen ställs du och ditt team inför utmaningar vilka förutsätter att ni besitter relevant och uppdaterad
kompetens. För patientens välbefinnande är av yttersta vikt att samarbetet inom teamet präglas av en
tydlig kommunikation och ansvarsfördelning. Det är även avgörande att du som vårdare upptäcker den
kognitiva svikten så tidigt som möjligt så att rätt rehabilitering kan inledas samt att du är framgångsrik i
arbetet med att öka patientens insikt om sin funktionsnedsättning. Konferensen anordnas i samarbete
med FKS, Föreningen för kognitivt stöd Läs mer på: www.iqpc.com/se/kognitivrehab
Nationell konferens om Teknik och demens 22 November i Stockholm
Konferensen handlar om teknikens betydelse för personer med demens och regeringens satsning på en god
demensvård. Viktiga erfarenheter och resultat från projektet Teknik och demens kommer också att
presenteras. Teknik och demens - försöksverksamhet, metodutveckling och kompetensspridning är ett
treårigt projekt som nyligen avslutats. Läs mer på http://www.hi.se/templates/Page____4658.aspx

Gratis telefon konsultation i september 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
På Flexénitas hemsida www.flexenita.se hittar du fler nyheter!

Varma hälsningar i höstkylan
från
Susanne Barkvik
Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

