10–11 oktober 2017 kl 09.30–16.30
Eriksbergshallen i Göteborg • Fri entré
Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter
— nu större än någonsin!
Hela Eriksbergshallen kommer att fyllas med utställningar,
seminarier och speakers´ corner. Utställningsdelen är
gratis och öppen för allmänheten.

Mötesplats Funktionshinder är ett GR-arrangemang

Inspiration och utbyte av kunskap och
erfarenheter — nu större än någonsin!
MÖTESPLATS FUNKTIONSHINDER är till för anställda inom funktionshinderområdet

i GRs 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller. Hela
Eriksbergshallen kommer att fyllas med utställningar, seminarier och speakers´ corner.
Utställningsdelen är även öppen för allmänheten!
VAR OCH NÄR?
Tisdag–onsdag 10–11 oktober 2017.
Eriksbergshallen, Maskinhallen 11, Göteborg.
Utställningens öppettider:
10 okt kl 09.30-16.30 och 11 okt kl 09.30-16.30.
Seminarier och föreläsningar båda dagarna
kl 10-16.40.
Karta och vägbeskrivning finns på
www.eriksbergshallen.se.
ANMÄLAN OCH KOSTNAD
Alla som är intresserade av området är välkomna
att besöka utställningen på Mötesplats
Funktionshinder. Det är gratis och ingen anmälan
krävs.
Seminarieprogrammet är i första hand riktat till
personal, chefer och politiker i GR:s medlems
kommuner. I mån av plats kan allmänheten delta.
Begränsat antal platser. Ej bokningsbart.
Först till kvarn ...
På speakers´ corner är det programpunkter hela
dagarna.

FIKA OCH LUNCH
För besökare är Eriksbergshallens servering öppen
med möjlighet att köpa fika, lunch m.m.
HUR TILLGÄNGLIG ÄR
MÖTESPLATS FUNKTIONSHINDER?
Vår ambition är att Mötesplats Funktionshinder
skall vara ett tillgängligt arrangemang.
Alla seminarier och föreläsningar ges med
ljudförstärkning samt hörslinga. Det finns
möjlighet till syntolkning av utställningen.
Har du funderingar och önskemål om tillgängligheten på Mötesplatsen är du välkommen att
kontakta nicholas.singleton@grkom.se
ARRANGÖR
GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).
Mötesplatsen arrangeras på uppdrag av GRs
nätverk för chefer inom område funktionshinder.
UPPLYSNINGAR
Nicholas Singleton, nicholas.singleton@grkom.se
Kristina Elofsson, kristina.elofsson@grkom.se

Planeringsgruppen för Mötesplats Funktionshinder 2017
Linda Florander Åkesson, Ale kommun, linda.florander-akesson@ale.se
Lisa Hoflin Bodebeck, Göteborgs Stad Social resursförvaltning, lisa.bodebeck@socialresurs.goteborg.se
Gunilla Österman, Göteborgs Stad Västra Hisingen, gunilla.osterman@vastrahisingen.goteborg.se
Andreas Bratt, Lerums kommun, andreas.bratt@lerum.se
Lisa Sjöström, Partille kommun, lisa.sjostrom@partille.se
Nicholas Singleton, GR, nicholas.singleton@grkom.se
Kristina Elofsson, GR, kristina.elofsson@grkom.se

Följ med oss på

www.facebook.com/motesplatsfunktionshinder

Seminarieschema
PROGRAM 10 OKTOBER

10.00
11.20

12.40
14.00
15.20

09.30 Mötesplatsens utställning öppnar
SCEN 1
SCEN 2
Lindholmsallén 25, seminarium om hur vi
10.40 Hot och Våld – Nollvision Hur vi inom daglig
arbetar med träningslägenheter för unga
verksamhet i Västra Göteborg a rbetar med
vuxna inom neuropsykiatri, SDF Lundby
och vad vi tror på när vi möter personer med
problemskapande beteende
Caroline Svahn, en tjej på 30 år, berättar om
sin uppväxt och sitt vuxenliv. Caroline har
12.00 Utförarskola i samarbete mellan
diagnoserna DAMP (ADHD), lätt kognitiv
SDF Centrum och Majorna–Linné
nedsättning och autistiska drag.
13.20 Koll på nätet? Vilka utmaningar på nätet
Alingsås kommun
möter unga med neuropsykiatriska
Brukarrevision med AKK som metod,
funktionsnedsättningar?
Göteborgs Stad
Attention Hisingen–Kungälv
LSS boende för ungdomar Ale kommun
14.40 Webbutbildning höjer anhörigkompetensen i
Lerums kommun
Familjeassistans – ett oönskat beroende, en
optimal lösning eller ett bra komplement?
16.00 Projekt Bildsamt – om bilder som stöd i
Aktuell forskning från Göteborgs universitet
samtal om våld. DART – kommunikationsoch dataresurscenter
16.30 Mötesplatsens utställning stänger

PROGRAM 11 OKTOBER
09.30 Mötesplatsens utställning öppnar

10.00
11.20

12.40
14.00

15.20

SCEN 1
Skapa kunskap om känslor, gränssättning och
våld genom V.I.P-programmet, G
 öteborgs
Stad
Mobilt fältteam, SDF Centrum. Teamet
arbetar uppsökande och utgör en första
linjens specialistfunktion med uppdraget att
göra bedömningar på fältet. Upptagnings
område är Göteborg, Mölndal och Öckerö.
Forum Skill Något har hänt – om att må
bättre efter sexuellt våld
Mänskliga rättigheter i socialt arbete.
Ett seminarium om människans värde
och rättigheter, om likabehandling och
normkritik. Intraservice Göteborgs Stad
”En värld med drömmar och möjligheter”
- Carl Söderholm. Kaos, förtvivlan, missförstånd, men också med glädje, positivitet och
glada skratt leder Carl sin väg mot nya mål
och insikter. Han fick diagnosen Aspergers
syndrom 1994, och vill genom sitt jobb som
föreläsare, öka förståelsen för omgivningen

10.40

12.00
13.20
14.40

16.00

SCEN 2
Friskvårdsklubben i Göteborg – en aktivitetsförening för personer som har eller har haft
psykisk ohälsa. Seminarium med deltagare
som berättar om sin upplevelse
Metodutvecklare från Partille presenterar
hur vi arbetar med samsjuklighet
Hur vi möter nya generationens hyresgäster
med fokus på teknik och hälsofrämjande
arbete. SDF Centrum
Jobbskuggning – berikande möten och
möjligheter! Om att verka för social inkludering på arbetsmarknaden. Stenungsunds
kommun, Partille kommun och Göteborgs
Stad Örgryte-Härlanda
Ett gott samspel! – Hur vi i omgivningen kan
skapa så goda förutsättningar som möjligt för
samspel med personer med en grav intellektuell funktionsnedsättning. Göteborgs Stad

16.30 Mötesplatsens utställning stänger

Utförligare presentationer av seminarierna kommer att finnas på

www.grkom.se/motesplatsfunktionshinder

UTSTÄLLARE PÅ MÖTESPLATS FUNKTIONSHINDER 2017
1. GR – Göteborgsregionens kommunalförbund
2. ”Hantverk med tryck = InTryck I vår textilverkstad
arbetar vi främst med screentryck men även med
sömnad och broderi. SDF Centrum
3. Daglig verksamhet i SDF Askim–Frölunda–Högsbo
4. SDF Västra Göteborg. Helt ny kreativ verksamhet
5. Papper och print – papper i alla former,
SDF Majorna–Linné
6. Formverkstan – Konst och Design
SDF Majorna–Linné
7. Boendepedagoger från SDF Östra Göteborg beskriver framgångar gällande vårt arbetssätt kring
hållbarhet och brukarmakt
8. Dagligt arbete i Ale kommun
9. Stimulans och upplevelser FUNKIS
Daglig verksamhet SDF Majorna–Linné
10. Jobbskuggning – berikande möten och möjligheter! S tenungsunds kommun, Partille kommun och
Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda
11. Daglig verksamhet inom SDF Västra Hisingen.
12. Daglig verksamhet på Öckerö
13. Dalheimers hus – ett hus för alla! Social resursförvaltning Göteborgs Stad
14. Skapa kunskap om känslor, gränssättning och våld
genom V.I.P-programmet SDF Askim–Frölunda–
Högsbo, SDF Angered och SDF Västra Göteborg
15. ”SnAKKet går – i Västra Göteborg vidareutvecklar
vi den kommunikativa miljön för dem vi är till för!
16. Social Resurs Göteborg – Teckenspråksforum, Syninstruktörerna, Lotsarna för funktionshindrade,
Eldorado Resurs och Eldorado Daglig Verksamhet
17. Webbutbildning höjer kompetensen i Lerums
kommun tillsammans med NKA
18. Tre verksamheter i en monter. Hur vi möter nya
generationens hyresgäster med fokus på teknik
och hälsofrämjande arbete – Mobilt fältteam
Utförarskola SDF Centrum och Majorna-Linné
19. Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för
sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.
20. SDF Lundby – Kultur och värdegrundsarbete inom
Bostad med särskild service
21. Social resursförvaltning, Göteborg. Brukarrevision
med AKK som metod
22. Kommunikation och delaktighet
SDF Västra Hisingen
23. Två gruppbostäder i Västra Hisingen. Information om vad ett gruppboende kan vara med extra

fokus på aktiviteter utifrån vårt sätt att jobba med
delaktighet och fokus på de boendes resurser
24. LSS boende för ungdomar i Ale kommun
25. SDF Lundby – Särskilt boende med äldreinriktning, H
 allehuset, Lundby
26. Östra Göteborg presenterar sitt arbetet med IKT
– digitaliseringsverktyg samt Likabehandling och
normkritiskt tänkande
27. Friskvårdsklubben i Göteborg – en aktivitets
förening för personer som har eller har haft
psykisk ohälsa. Tävling med priser.
28. Daglig verksamhet i Östra Göteborg
29. Lägerverksamheten i Partille om vårt arbete med
att tydliggöra och visualisera information till våra
lägerdeltagare
30. Aktivitetscentrum Frölundaborg visar upp sin verksamhet. Vi jobbar med många olika saker under
samma tak!
31. Hushållningssällskapet presenterar kokboks
apparna Matglad och MatGlad-helt-enkelt och
det nya projektet ”Välkommen på middag”!
32. Grunden Grand Bazar
33. Forum Skill
34. DART – Kommunikations- och dataresurscenter,
Västra Götalandsregionen
35. LaSSe Brukarstödcenter bedriver kvalificerad
rådgivning ur brukarperspektiv.
36. Föreningen Betaniahemmet
37. Föreningen Syntolkning Nu i Sverige
38. Medborgarskolan – Vår vision är att folkbildning
ska funka för alla. www.medborgarskolan.se/funk
39. IVO – Inspektionen för vård och omsorg
40. Koll på nätet? Vilka utmaningar på nätet möter
unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Attention Hisingen–Kungälv
41. HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i
Göteborg
42. Kulturlabbet Sensus
43. FUB Göteborg och FUB Västra Götaland. En ideell
medlemsorganisation för barn, unga och vuxna
med intellektuell funktionsnedsättning
44. Boende Kvartetten i Göteborg, en intraprenadverksamhet. En idéburen organisation som får
brukare och personal att växa!
45. Gryning vård
46. Göteborgs Parasportförbund, information och
Parasportaktivitetsyta med möjlighet att pröva på

