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Projektet Familjen i centrum 
Projektet handlar om att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, unga och vuxna 
med funktionsnedsättning. Utvecklingsprojektet tar sikte på lanskapsreformen och pågående 
lagändringar. Familjerna behöver kamratstöd, information om tjänster och samhälleligt stöd. 
Inom projektet kommer det att ordnas familjekurser, föreläsningar och träffar. Projektet pågår 
2018–2020. Kontaktpersoner Camilla Forsell (Österbotten) camilla.forsell@fduv.fi,   
040 673 96 95 eller Maria Balk (Södra Finland) maria.balk@fduv.fi, 040 523 18 46. 

Tillsammans är vi starkare – Familjekurs 10–11.11 i Tammerfors  

En familjekurs för familjer där det finns ett barn eller en ungdom med en sällsynt intellektuell 
funktionsnedsättning. Även misstanke om en sällsynt diagnos räcker. Under familjekursen får 
ni ta del av föreläsningar, kamratstöd, lek och rekreation. Maria Hintze från Folkhälsans 
genetiska klinik medverkar. Kost, logi och fri tillgång till spaavdelningen ingår. Anmälan 
senast 3 september till Maria Balk, maria.balk@fduv.fi, 040 523 18 46. Läs mer: 
www.fduv.fi/kalender. 

Lansering av webbsida om att ge besked om 

funktionsnedsättning  

Under hösten 2018 lanserar projektet Mer än ord en webbsajt med information för föräldrar 
som nyss fått veta att deras barn har en funktionsnedsättning. På webbsajten finns också en 
ingång för professionella som ger besked eller jobbar med familjerna strax efter beskedet. 

Stöd på vägen till ett eget hem  

FDUV:s flyttningsförberedelse är en fortgående 
verksamhet och sker i samarbete med 
kommuner och andra aktörer i hela 
Svenskfinland. För närmare uppgifter: 
www.fduv.fi/ettegethem  
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GP 4/2018 deadline 31.10  

Årets sista nummer av Gemenskap och påverkan (GP) utkommer i slutet av november. Skicka 
in material från din förening senast 31 oktober till matilda.hemnell@fduv.fi. Vi tar gärna 
emot bilder, men försäkra er då om att vi har lov att publicera dem. Uppge också fotograf. FDUV 
förbehåller sig rätten att redigera materialet så att samtliga föreningar som skickat in får plats.  

 

GP Deadline Utkommer 

4/2018 31.10 v. 48 

 

Evenemang i Österbotten  
 

Föräldrakväll – ”Ork och stöd i vardagen” 5.9 kl.18–20 i Vasa  

FDUV och Kårkulla ordnar en föräldrakväll i Folkhälsanhuset i Vasa med temat "Ork och stöd i 
vardagen". Vi ger information om Omsorgsbyråns tjänster, FDUV:s familjeverksamhet och om 
DUV i Vasanejden. FDUV ordnar vid behov med barnvakt. Anmälan senast 29 augusti till 
Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 9 695. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

Aktivitetsdag för familjer 9.9 kl.11–14 i Lappfors  

Aktivitetsförmiddag riktad till familjer med barn 
med funktionsnedsättning vid Bockabron i 
Lappfors. Det finns möjlighet till kanotpaddling, 
picknick, spårning och fri samvaro. FDUV:s 
frivilliga familje-stödjare och koordinatorn för 
familjearbete medverkar. Paddlingen är gratis för 
barn med funktionsnedsättning och deras syskon. 
Anmälan senast 3 september till Camilla 
Forsell,  camilla.forsell@fduv.fi eller 040 673 96 
95. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

Kurs för läsombud i Vasa 

LL-Center ordnar i samarbete med huvudbiblioteket i Vasa en läsombudskurs för personal inom 
special- och äldreomsorgen. Kursen består av två dagar, 4.10 och 29.11.2018 kl. 10–17. På 
kursen får du bland annat konkreta tips inför högläsning och information om lättlästa material. 
Pris: 120 euro. I priset ingår båda kursdagarna, kursmaterial och kaffe. Anmälan senast 4 
september till Veronica Andersson, veronica.andersson@ll-center.fi, 040 620 38 55. Läs mer: 
www.ll-center.fi/kurser. 

Serviceplanering – Informationskväll 20.9 kl.18–20 i Malax  

FDUV ordnar en informationskväll kring serviceplanering vid kommungården i Malax. Vi går 
igenom serviceplanens innehåll och syfte samt hur det är bra att förbereda sig inför den. 
Diskussionen leds av Camilla Forsell, koordinator för familjearbete och Susanne Tuure, 
sakkunnig inom boendefrågor och påverkansarbete. Anmälan senast 13 september till 
Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi eller 040 673 96 95. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 
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Må bra-dag för mammor 22.9 i Vasa   

En dag för mammor vars barn är under skolåldern och har en funktions-nedsättning. Under 
dagen ges möjlighet till olika skönhetsbehandlingar, lunch, diskussion, promenad och 
information från FDUV. Anmälan senast 7 september till Annika Martin, 
annika.martin@fduv.fi,  040 567 92 57. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

 

Vardagskraft – Familjekurs 27–

28.10 i Vörå  

Under familjekursen får ni ta del av föreläsningar, 
kamratstöd, lek och rekreation. Målgruppen är 
familjer som har barn med intellektuell funktions-
nedsättning i skolåldern. Kursen är avgiftsfri. 
Anmälan senast 17 september till Camilla 
Forsell, camilla.forsell@fduv.fi eller 040 673 96 95. 
Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

 

 

Evenemang i Södra Finland 

Kurs för frivilliga högläsare i Helsingfors 

Vill du läsa högt för personer som på grund av nedsatt minnesförmåga eller hög ålder behöver 
hjälp med läsningen? LL-Center ordnar i samarbete med Folkhälsan en kurs för frivilliga 
högläsare i Folkhälsanhuset, Mannerheimvägen 97. Kursen består av tre träffar: 12.9, 19.9 och 
24.10 kl. 17–20. Kursen är gratis. Anmälan senast 5 september till Johanna Rutenberg, 
johanna.rutenberg@ll-center.fi, 040 071 60 78 eller Kristina Björklund, 
kristina.bjorklund@folkhalsan.fi, 050 435 04 70. Läs mer på www.ll-center.fi/kurser. 

#påhemvägen kick-off 8.9 kl. 10–16 i Raseborg  

En familjedag kring boendefrågor på Villa Ormnäs i 
Ekenäs, för dig vars barn är tonåring eller ung 
vuxen. Dagen är en fortsättning på två tidigare 
träffar som hållits i Karis och Ekenäs. Deltagandet 
är gratis. För frågor kontakta Nina Normann, 
nina.normann@fduv.fi, 040 508 5110. Läs mer: 
www.fduv.fi/kalender.  

#påhemvägen – om bostads- och grannskapsnätverk 2.10 kl. 

9–16 i Helsingfors 

Ett seminarium om hur mångsidiga boende- och servicelösningar kan utvecklas för unga med 
särskilda behov. Seminariets huvudtalare är John Dalrymple, sakkunnig vid Neighbourhood 
Networks i Skottland. Vi får även höra exempel på individuella lösningar i Finland. Seminariet 
är gratis. Anmälan senast 13 september via evenemanget i FDUVs kalender: 
www.fduv.fi/kalender. För frågor kontakta Nina Norrmalm nina.normann@fduv.fi 
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Rekreationsdagar 5–7.10 på Norrkullalandet i Sibbo  

Riktas till föräldrar, för barnen ordnas skilt läger. Dagarna består av gemensamt program såsom 
vistelse ute, ledda samtal med andra föräldrar i en liknande livssituation och möjlighet att 
koppla av. Anmälan senast 7 september till Jenni Bergman, jenni.bergman@fduv.fi, 
040 621 30 06. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

Barn- och syskonläger 5–7.10 

på kulturcentret Sofia i 

Helsingfors  

FDUV och Folkhälsan arrangerar ett barnläger 
för barn med särskilda behov och deras syskon. 
Deltagande på detta läger förutsätter att 
föräldrarna deltar i de parallella 
rekreationsdagarna i Sibbo. Anmälan senast 7 september till Jenni Bergman, 
jenni.bergman@fduv.fi, 040 621 30 06. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya evenemang och uppdaterad information publiceras kontinuerligt: 
www.fduv.fi/kalender. 

 
Mycket information finns också på DUV-nätet: 

www.fduv.fi/duvnat 
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