Nyheter och tips till FUB-rörelsen
Nya nyhetsbrev från mars!

FEBRUARI 2018

Detta är det sista nyhetsbrev som ni får i
det här formatet. Från mars kommer att gå
att prenumerera på olika nyhetsbrev i nytt
format.
Vi har tänkt dela upp nuvarande
nyhetsbrev i tre olika delar:
1. Ett nyhetsbrev kommer att riktas till alla
medlemmar. Där tar vi upp sådant som kan vara av
intresse för alla. Exempelvis att det kommit nya
hjälpmedel i olika former, nya undersökningar och
info i FUB:s frågor
2. Ett nyhetsbrev kommer att vara riktat till
styrelsemedlemmar. Där skriver vi bara om sådant
som rör föreningen och styrelsearbetet. Där
kommer det ofta förekomma länkar till
Resursbanken som bara styrelsemedlemmar har
tillgång till.
3. Ett nyhetsbrev är inriktat på LSS. Där kommer vi
att berätta vad som händer i LSS –frågor, vad FUB
gör i LSS-frågorna och där kommer vi också att
länka till arbetsmaterial och artiklar som rör LSS
De som får detta nyhetsbrev kommer att få alla tre nya
nyhetsbreven. Det är sedan enkelt att avprenumerera om
det är något brev man inte vill ha.

Hej!
Detta är sista nyhetsbrevet i
det här formatet. Jag får
tacka för tiden som redaktör,
det har varit riktigt roligt!
Från nästa månad kommer jag
vara redaktör för det
nyhetsbrev som riktas till
styrelser.
Jag hoppas att ni kommer
med många synpunkter på vad
ni vill ha och behöver i det
nya brevet.
Här på kansliet arbetas det nu
för fullt för att ni ska kunna få
de nya förbättrade
nyhetsbreven till nästa
månad.
Våren känns som den är på
väg, just idag tittar jag ut på
lite snö, blå himmel och sol.
Våren är en tid då vi släpper
det gamla och välkomnar det
nya – visst passar det bra med
nya nyhetsbrev nu!
Kia
Kia Mundebo
ombudsman, Riksförbundet FUB

Den som inte får detta nyhetsbrev kan anmäla sig för
prenumeration på vår hemsida.

kia.mundebo@fub.se

Nyhetsbreven kommer att skickas ut olika datum. Mer
om det kommer senare på Facebook och hemsidan.

08-508 866 27öm

OBS! Det blir premiär på LSS-brevet, därför utgår
den sektionen i detta nyhetsbrev.
.
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Kungaparets Bröllopsfond – sök medel!
Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och aktiviteter
för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.
Bidrag kan exempelvis lämnas till fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barnoch ungdomsgrupper.
Bidrag lämnas inte till enskilda personer.
Ansökan om bidrag sker genom stiftelsens digitala ansökningssystem.
Klicka här för att komma till Kungaparets Bröllopsfond
Ansökningstid 1 mars - 1 april 2018

Mera fondansökningar - som FUB hanterar
Privatpersoner söka pengar från några olika fonder som
Riksförbundet hanterar. Lokalföreningar inom FUB kan
ansöka om pengar från Fritidsmedelsfonden och Ingemar
Linhammars minnesfond.
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2018 för alla
ovanstående fonder.
Lokalföreningar och länsförbund kan också söka pengar från Radiohjälpsfonden och
Kronprinsessan Victorias fond. Där går det att ansöka om medel två gånger om året,
nämligen senast 1 mars eller 1 september.
För mer information, länkar och ansökningshandlingar klicka här!

Att tänka på när man söker fonder!
Läs noga igenom ansökningsvillkoren! Det är många som söker utan att
uppfylla ansökningsvillkoren.
Vem/Vilka får söka? Det är ingen idé att som privatperson söka fondmedel som
bara beviljas för föreningar och tvärtom.
Finns det särskilda villkor för sökande? Måste man tex vara i ett speciellt åldersintervall
eller bosatt på särskild ort? Får man bara söka med visst intervall? Sök från en fond där du
uppfyller villkoren!
När ska ansökan senast vara inne? Skicka i god tid!
Står det att viss information måste bifogas/fyllas i? Gör det!
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Information och handlingar till stämman på webben
Om du vill ha mer information om stämman och kanske läsa förslaget om enhetlig
månadsavgift för diskussion på ert årsmöte kan du gå in på webben och ladda
ner information
Klicka här för att komma till webbinformation om stämman

Konferens Åldern har sin rätt 8 mars – anmäl dig nu!
Åldern har sin rätt, arrangeras av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum med
stöd av Arvsfonden i Stockholm den 8 mars.
Målgruppen för denna konferens är yrkesverksamma
inom LSS-området och närstående till personer med
utvecklingsstörning.
Kostnad 950 kr inkl. moms, kaffe och lunchmacka ingår.
Under dagen presenteras nytt kunskapsstöd, webbutbildning
och bok. Alla deltagare får med sig en bok.
Ge gärna denna information vidare till de
yrkesverksamma i er kommun!
Länk till Svenskt Demenscentrums informationssida
Länk till anmälningsformulär
Klicka här för att se programmet

Konferens Åldern har sin rätt 14 mars för personer med
utvecklingsstörning – anmälan öppnad
Anmälan till konferensen för
personer med
utvecklingsstörning som
handlar om åldrande har nu
öppnat
Riksförbundet FUB går in
och betalar anmälningsavgiften. Konferensen är
därför gratis för alla
deltagare. Konferensen är kognitivt tillgänglig. Under dagen kommer vi att prata om hur
det är att åldras och ha en utvecklingsstörning samt se bitar av webbutbildningen.
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
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Vem gör vad?
27 myndigheter ingår i nätverket för samverkan med det civila
samhället. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och utveckla
myndigheternas arbete på området. I den här skriften beskrivs hur
några av myndigheterna arbetar och samverkar med det civila
samhällets organisationer. Bra kunskap att ha!
Klicka här för att komma till skriften!

Kunskapsstöd – Ett gott samspel
Ett gott samspel är en samspelsguide om vad personal och närstående
kan göra för att skapa ett gott samspel tillsammans med personer med
grav-djupgående intellektuell funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är
framtaget av Eldorado, inom Göteborgs stad, och Göteborgs universitet.
Samspel med andra är helt grundläggande för oss människor. Från födseln
och i många år framöver är vi helt beroende av andra.

Personer med grav-djupgående intellektuell funktionsnedsättning behöver
stödjande relationer för att klara av vardagliga behov men också för att
kunna uttrycka sina förmågor, sin vilja och sin personlighet. Vissa personer tar få initiativ till
samspel; samtidigt har forskning visat att samspel är viktigt och bidrar till ökad vakenhet,
engagemang och livskvalitet.
Eldorado är ett centrum, inom Göteborgs stad, för aktivitet, kunskap och kultur för personer med
grav intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och personal.
I utvecklingsprojektet Ett gott samspel har Eldorado i samverkan med forskare från Göteborgs
universitet utvecklat en samspelsguide för hur man i omgivningen, personal eller närstående, kan
göra för att ge förutsättningar för att skapa ett gott samspel tillsammans med personer med gravdjupgående intellektuell funktionsnedsättning.
Samspelsguiden kan användas oavsett aktivitet, ålder på personen eller relation till personen med
funktionsnedsättning, till exempel förälder eller personal. Guiden består av fem teman alla är viktiga
aspekter av det goda samspelet. Guiden kan användas båda för att förbereda sig inför en
samspelssituation och för att utvärdera sitt samspel efteråt.
Klicka här för att komma till Ett gott samspel
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Känner du någon som vill ställa ut?
Tipsa om en jurybedömd utställning för konstnärer med intellektuell
eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på Kulturhuset i
Hässleholm.
Sista ansökningsdag 31 mars 2018.
Klicka här för mer information och anmälan

Ny redaktör för Unik!
Magnus Carlstedt heter jag och är ny redaktör för
tidningen Unik. Jag börjar i slutet av februari men
kommer att få hjälp med tidningen av nuvarande
redaktören Agneta Heins under våren.
Jag är journalist, förläggare och litteraturvetare och
har haft skrivande som huvudsyssla sedan 90-talet.
Som journalist har jag jobbat med allt från
dagstidningar till organisationstidningar. Bland annat
med scoutrörelsens tidning där jag varit redaktör och
chefredaktör. Senare år har jag jobbat som
matskribent och matfotograf. Jag har också startat
och driver ett mindre läromedelsförlag inriktat på
lästräning – kunskaper som kan var användbara för
FUB och Unik.
På Unik ska jag förutom att skriva och fotografera också redigera tidningen. I och med att
jag börjar på Unik flyttar redaktionen in på kansliet i Solna och får lätt inblick i vad som
händer i rörelsen.
Har du tankar kring tidningen och dess innehåll? Tips och förslag är alltid välkomna.
Enklast når ni mig på magnus.carlstedt@fub.se
Ser fram mot att utveckla tidningen Unik och att arbeta för FUB, som jag tycker är en
spännande organisation.

FUB i media
Vill du hålla koll på media om FUB och FUB:s frågor?
Favoritmarkera dessa sidor:
FUB omtalade eller citerade i media: www.fub.se/fub-i-media
Insändare, debattartiklar, bloggar: www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
FUB:s frågor i media: www.fub.se/fubs-fragor-i-media
Har du frågor eller tips? Hör gärna av dig till mig, Victoria Sjöström,
08-508 866 38 eller victoria.sjostrom@fub.se.
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Debattartikel i Dagens Medicin
Personer som tillhör LSS personkrets 1 får sämre akut hjärtsjukvård
än andra visade Socialstyrelsen i en lägesrapport från 2016.
Klicka här för att läsa rapporten.
Riksförbundet FUB fick en debattartikel publicerad på alla Hjärtans
dag i tidningen Dagens medicin om detta:
Klicka här för att komma till debattartikeln

Kommitttéen för hälsa och vård rapporterar
På alla hjärtans dag hade kommittén för hälsa
och vård möte för fortsatt planering av
seminarium i Almedalen den 3 juli.
Kommittén välkomnade Monica Stjernsten
som ny i kommittén, på bilden tillsammans
med Elaine Johansson. Övriga i kommittén
är Lillemor Holgersson från FUB:s
förbundsstyrelse och Nina Alander,
förbundsjurist.
Andra frågor som diskuterades var bland
annat framtida möten med FUB:s
länsförbund, en motion om arbetsmiljö på
daglig verksamhet, revidering av policy,
artiklar i UNIK-tidningen, cytostatika- och strålbehandlingsbroschyrer tillsammans med
Regionalt cancercentrum, avtalsmall för medföljande LSS-personal i samband med
sjukhusbesök, projekt tillsammans med forskare och audionom Eva Andersson,
synundersökningar och möte hos Socialstyrelsen angående nytt klagomålsystem. Vi
arbetar helt enkelt hårt för allas rätt till jämlik vård!

Enkät om Downs syndrom och autism
Svenska Downföreningen har ett Arvsfondsprojekt som handlar om ADHD
och/eller autismspektrumtillstånd (AST) vid Downs syndrom.
De vill gärna att familjer med barn med Downs syndrom och ADHD och/eller
autismspektrumtillstånd fyller i en enkät, så de kan undersöka hur det ser ut runt
om i landet. Vill du fylla i enkäten klicka här:
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Kampanjveckor inför valet 2018
Inför valet 2018 kommer vi berätta mer om hur
vi arbetar med FUB:s prioriterade områden
under specifika kampanjveckor i sociala
medier.
Tema skola och utbildning
Under januari körde vi igång vår kampanjvecka
med tema skola och utbildning. Under veckan belyste vi olika frågor inom
utbildningsområdet som är viktiga för FUB och hur vi arbetar med att förändra dessa.
Dessa områden var:
- enbart 1 procent av elever i gymnasiesärskolan samläser med gymnasieskolan.
- enbart 6,6 procent av vuxna som gått i särskolan studerar vidare i vuxen ålder.
- personer som gått i särskolan har ett lägre valdeltagande.
- att många elever i särskolan inte kan använda digitala tjänster, som t.ex. en dator,
eftersom de inte är kognitivt anpassade.
- många elever i grund- och gymnasiesärskolan får använda läromedel som
egentligen är till för yngre barn.
I samband med kampanjveckan postade vi även en debattartikel i Lärarnas tidning om
samläsning i gymnasiet, en skrivelse till den pågående Komvuxutredningen, ett remissvar
på förslaget om ny läroplan till förskola, samt gjorde ett uttalande angående arbetsmiljön i
särskolan.
Klicka här för att läsa FUB:s debattartikel om samläsning
Tema hälsa och vård
Under februari kommer FUB lyfta hälsa och vård. Under veckan kommer vi bland annat
belysa den ojämlika vård som personer i FUB:s målgrupp möter. Ett exempel vi kommer
lyfta är att kvinnor med utvecklingsstörning som diagnostiseras med bröstcancer löper 70
procent högre risk att dö i bröstcancer, jämfört med andra bröstcancerpatienter. Ett annat
exempel som kommer belysas är att personer med utvecklingsstörning har en ökad
sårbarhet för hörselnedsättningar, men trots detta erbjuds inte kontinuerliga
hörselundersökningar för gruppen.
Fler kampanjveckor
Det kommer bli minst två kampanjveckor till – en om arbete och ekonomi i mitten av
mars och en om LSS i början av april.
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Specialpedagogik – tema nya särskolan
Tidningen Specialpedagogik som ges ut
av Lärarförbundet har ett tema om
särskolan.I åtta olika artiklar tas olika
aspekter upp.
Klicka här för att läsa

Skolval 2018

Riksförbundet FUB har fått 221 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhället (MUCF) för att göra en film för att stärka elever i grund- och
gymnasiesärskolan om demokratin och att rösta. Filmen kommer spelas in tillsammans
med elever på en gymnasiesärskola under mars. Den kommer släppas i mitten av april.
Lärare, pedagoger, fritidsledare och andra vuxna ska kunna använda filmen i samband
med Skolval. Målsättningen är att filmen ska spridas över hela landet och nå ut till
högstadiesärskolor och gymnasiesärskolor.
Vill du anmäla din skola till Skolval 2018? Både elever och lärare kan göra det genom att
klicka här .

Valläger för ungdomar och unga vuxna
Under en helg i augusti kommer Riksförbundet FUB
arrangera ett valläger för ungdomar och unga vuxna i
åldrarna 18-30 år. Vi kommer ladda upp inför valet
2018 med målsättning om att flera unga personer i
FUB:s målgrupp ska rösta. Under vallägret kommer
vi lära oss mer om demokratiska processer och få
chansen att träffa och påverka olika politiker och beslutsfattare. Mer information om
vallägret kommer i nästa nummer av Unik.
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Få in pengar till lokalföreningen – skaffa sponsorer!

1956-KLUBBEN:
VARJE NY SPONSOR GER LOKALFÖRENINGEN 800 KR. OM FÖRETAGET FORTSÄTTER
SPONSRA FUB UTBETALAS DESSA 800 KR VARJE ÅR SÅ LÄNGE FÖRETAGET ÄR MED I
1956-KLUBBEN.
LYCKA TILL!

Få mer information här om hur ni går tillväga , klicka på ”Bilagor”

FUB har fått 5,8 miljoner till nytt postkodsprojekt!
FUB har beviljats 5,8 miljoner kronor av Postkodlotteriet
för ett nytt jämställdhetsprojekt! Projektet riktar sig till
ungdomar, främst till unga tjejer med utvecklingsstörning.
Med hjälp av projektet vill vi öka möjligheten för
ungdomar med utvecklingsstörning att påverka sina liv, och
att kunna delta och inkluderas i samhället på lika villkor
som andra unga.
Så här såg det ut på kansliet när representanter från
Postkoden kom och berättade den goda nyheten. Kanslichef Maria Sundström blev
intervjuad och filmad, kanslipersonalen hurrade och glädjeyra utbröt.
Intervjuinslaget visades sedan på Postkodens fest där nyheten också kungjordes igår kväll.
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FUB fick basstöd på 7 miljoner från Postkod
PostkodLotteriet gör möjligt för FUB att fortsätta påverka inom
våra prioriterade områden – LSS, hälsa & vård och skola &
utbildning. I år kan vi också förbättra vårt medlemssystem. I går
kväll fick FUB årets basstöd på 7 000 000 kronor. Kanslichef
Maria med Putte!

Läs om årsrapporteringen innan ni skickar in!
Bifogat i det här nyhetsbrevs- utskicket kommer också information
om vad som gäller för årsrapporteringen. Läs den även om ni gjort
årsrapporteringen många gånger. Revisorerna ställer numera högre
krav för att godkänna redovisningarna och för att skriva under
revisorsintyg för vår statsbidragsansökan. Det blir mycket
merarbete både för er ute i föreningarna och för oss på kansliet när
det blir fel. Dessutom förlorar vi mycket pengar när vi inte kan
söka statsbidrag för de föreningar som inte lämnat korrekt årsrapportering.

Konferens om flerfunktionsnedsättning – Livets möjligheter
Välkommen till nationell konferens 23–24 april 2018,
Stockholm. Konferensen fokuserar på livets möjligheter för
personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras
anhöriga.
Konferensen kommer att belysa olika problemställningar, öka
kunskapen och förståelsen för personer med
flerfunktionsnedsättning. Här ges möjlighet att inspireras och
lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de
möjligheter som finns för personer med
flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.
Konferensen är ett samarbete mellan Nka och Riksförbundet
FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för
Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni,
Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund, samt SNPF, arbetsgruppen för
flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
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Uppvaktning från Lions

Jan Pettersson, vice ordförande i Inre Ringen skrev ett brev till Lions Club i Spånga.
Janne ville hedra kanslichef Maria Sundströms fina arbete. Janne skrev bland annat:
”Hon är vår fina chef på FUB och vi vill göra henne glad. Hon gör ett mycket fint
arbete!”
Lions Club i Spånga läste brevet och skickade två representanter med en fin blombukett
för att uppfylla Jannes önskning om en hyllning av Maria.
Tack Janne och tack Lions Club i Spånga för spridning av glädje, positiv feedback och
god energi!
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Kanslichefen har ordet
Igår fick vi reda på att vi får 7 miljoner kronor från Postkoden i basstöd.
Dessutom har vi fått ett nytt Postkodprojetkt riktat till unga flickor
beviljat. Det visar att Postkoden anser att FUB driver en viktig
verksamhet på ett bra sätt, vilket vi känner oss mycket glada och stolta
över.
Ännu en glad nyhet är att vi fått ytterligare en ny medarbetare. Magnus
Carlstedt kommer att ta över efter Agneta Heins som redaktör för Unik.
Agneta kommer vara kvar under våren. Vi hälsar Magnus varmt välkommen!
I mars månad har vi två temakvällar om LSS, en i Göteborg, en i Örebro. Vi hoppas
möta många medlemmar där!
Vi har också en konferensdag ”Åldern har sin rätt” riktad till anhöriga och personal till
personer med utvecklingsstörning som åldras. FUB är medsökande i ett
Arvsfondsprojekt tillsammans med Svenskt Demenscentrum som har tagit fram två
webbutbildningar om åldrande, utvecklingsstörning och demens. På konferensdagen 8
mars släpps webbutbildningen och en bok. Det finns ännu några platser kvar så passa på
och anmäl er och tipsa er kommun!
Jag hoppas ni har sett våra temaveckor om skola och hälsa och vård. Nu är det valår och
detta är viktiga frågor för oss. Det finns mycket att förändra här! Vi kommer förstås att
arbeta vidare på olika sätt för att stärka FUB synlighet och få upp våra frågor på bordet
inför valet. Självklar handlar detta också om att stärka demokrati och delaktighet för
våra medlemmar med utvecklingsstörning. Att kunna utnyttja sin rösträtt och få
anpassad information ska vara en självklarhet! Vår samarbetspartner Studieförbundet
Vuxenskolan har tagit fram en onlineutbildning för politiker, www.sv.se/lattlastpolitiker
som ni kan rekommendera till era kommunpolitiker.
Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra informationsförmedlingen och från och med
mars kommer vi att ge ut tre nyhetsbrev. Detta kan du läsa mer om på förstasidan i detta
nyhetsbrev. Vi kommer att kunna nå ut till flera och hoppas också att ni vill vara
delaktiga i detta och tipsa oss om nyheter.
Jag är förstås också mycket glad över den fina överraskningen som kom från Lions
Club. Tusen tack till dig Janne för de fina ord som du skrev om mig. Det är fantastiskt
att få en sådan fin bekräftelse, det går rakt in i hjärtat.
Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli
Riksförbundet FUB
Box 1181, 171 23 Solna fub@fub.se eller 08-508 866 00
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