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!
Sommaren är nu snart ett minne blott och för många av oss är hösten lika fylld av
förväntningar och löften som vid nyår! Oavsett hur just din höst kommer att se ut, hoppas jag
att du passar på att njuta av den sol och värme som om vi har tur dröjer kvar och som ger oss
kraft att ladda för resten av hösten.
Det som ligger närmast i tiden för mig just nu är kommande ID-dagar i Stockholm som är en
spännande mötesplats för dig som är intresserad av IT och funktionshinder. Missa inte den!
Flexénita har bytt adress
Det känns som att välja bostad när man skall hitta ett webhotell, det är mycket man måste ta
reda på innan man gör sitt val. Hittade Loopia, verkade ett hyfsat hotell för min del så
Flexénita har nu bytt adress. Välkommen in på den nya platsen! www.flexenita.se
Uppdatering av programmet Alltid – Närvaro och månadsrapport
Nu kan du lätt sköta det anpassade programmet Alltid – Närvaro och månadsrapport från din
Flexiboard, vilket är en anpassning som skapar möjligheter även för personer som har
svårigheter att hantera det vanliga tangentbordet. Är du intresserad av att pröva några
exempelöverlägg med AllTid programmet till Flexiboard skickar du bara ett mail till
info@flexenita.se
För att ladda ner dem direkt till din Flexiboard behöver du Flexiladdaren 4. Här kan läsa mer
om Flexiboard och dess användningsområden www.handitek.se eller www.gewa.se
Kursen på Certec
Kursen i Rehabiliteringsteknik- IT och lärande som jag skrev om i förra brevet avslutades
under våren och var väldigt givande, som sagt den rekommenderar jag varmt.
Den 23 september 2003 mellan 12.30 – 16.30 inbjuder Certec till en temadag om
”Funktionshinder och design”.
Läs mer för program och seminarier på http://www.certec.lth.se/INFODAG/
ID-dagar 2003, på Factory i Nacka Strand, Stockholm
Årets ID-dagar som pågår mellan den 8 – 10 oktober.
”Ny, användarvänlig dator- och informationsteknik för människor med funktionshinder”
I utställningen visar ledande svenska företag och organisationer de senaste produkterna,
anpassningarna och programvarorna. Seminarieschemat täcker aktuella hjälpmedelsfrågor
kring ny teknik, funktionshinder och metodutveckling.
Flexénita kommer att ställa ut och dela monter med Trollreda där vi kommer att visa ”hur
man gör det svåra enkelt”.
Flexénita kommer att visa hur arbetsuppgifter kan bli tillgängliga för personer med kognitiva
funktionshinder. Vi kommer att visa exempel på datorprogram som erbjuder möjlighet att
sköta Närvaro/Månadsrapportering, kundregister, orderbeställning, körjournal,
kassahantering, lager m.m. Vi kommer att visa olika anpassningar ex. med Flexiboard.

Till dig som redan använder våra program, kom gärna in och berätta hur det går för er, det är
alltid lika trevligt att få träffa användarna. Och för dig som ännu inte testat programmen så du
är hjärtligt välkommen till vår monter för en demonstration eller en pratstund.
Läs mer om utställningen, seminarier, anmälan mm på
http://www.hi.se/iddagarna/default.shtm
Föreningen för Kognitivt Stöd, FKS
Föreningen fortsätter att växa………. vilket vi i styrelsen tycker är roligt och som visar på att
det finns ett stort intresse kring området kognition. Under ID-dagarna kan du hämta
information och ställa frågor om medlemskap mm i Flexénitas och Trollredas monter.
Välkommen!
TIME- veckan, 6- 10 oktober i Stockholm
Här möts verksamma inom TIME- branscherna från näringslivet, akademiska världen och
offentliga sektorn. De skapar nya affärsmöjligheter, knyter nya kontakter, går på
höginstressanta seminarier, deltar i debatter och workshops. Läs mer om evenemangen på
www.time.stockholm.se
ITIP It i Praktiken, rapport
IT-samhället ger nya möjligheter för människor med funktionshinder. Genom erfarenheter
och praktiskt arbete med teknikutveckling och teknikanvändning ökas utsikterna att dessa
möjligheter förverkligas.
Denna rapport från Hjälpmedelsinstitutet beskriver erfarenheter av en flerårig satsning på
utveckling och tillämpning av IT för människor med funktionshinder. Rapporten innehåller
mycket spännande läsning där en mängd olika projekt finns beskrivna.
Rapporten har beställningsnummer 02205 och finns att beställa på
http://www.hi.se/Infoallm/infokat/Detail.asp
Funktionshinder & IT: Erfarenheter av användarmedverkan
Hjälpmedelsinstitutet & Nationellt IT-användarcentrum anordnade i maj ett seminarium om
funktionshinder och IT.
Den snabba IT-utvecklingen ger oss många nya verktyg och hjälpmedel. För människor med
funktionsnedsättning har informationsteknik en särskild betydelse. Rätt utformad kan IT
kompensera en nedsatt förmåga och bidra till ökad självständighet och större tillgänglighet till
samhället
Här kan du läsa sammanfattningen från seminariet
http://www.nita.uu.se/fokus/anvandning/1nitareferat.pdf
Har du något Du vill att jag tar med i nyhetsbrevet?
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@flexeneita.se
Jag tackar dig för att du vill prenumerera på nyhetsbrevet, det hjälper mig att hålla koll på vad
som händer på området.
Fick ett mail för en tid sedan från en man och avslutar nyhetsbrevet för denna gång med ett
poesi av mannen vid namn
© Lars-Göran Wadén från hans hemsida, http://wheels.at/livetrullarvidare
Bästa hälsningar

Susanne Barkvik

Lika - ändå olika

Du …
och jag
vi är lika
ändå olika.
Ett köksbord
du sitter på din stol
jag sitter i min
vi är lika
ändå olika.
En trottoar
du går vid min sida
jag rullar bredvid
vi är lika
ändå olika.
Med samma förutsättningar klarar vi oss bra
du ….
och jag.
Men när förutsättningar plötsligt förändras
och ett trappsteg står i vägen
när någon glömt bort en ramp.
Du ….
och jag
vi är inte längre lika
Mitt liv blir inte lika lätt som ditt.
Varför kan inte allt ge tillgång till alla?
Så att du ….
och jag
kan vara lika
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