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IFS - Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser
SPH - Riksföreningen Social och Psykisk Hälsa

Torsdag 26 sept. kl.13.00 – 16.00 S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull
Ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik och tragik. En hyllning till Ovanligheten
i dig och hos människan, till de som ser en personlighet inte bara en diagnos. För kom ihåg - alla
är olika utom jag. En resa från uteliggare till inneliggare. 3 procent hopp blev 103 procent tillgång.
Pelle Sandstrak är en mycket efterfrågad föreläsare i div. länder. Har bl.a medverkat i
Skavlan och Malou.
”Pelle Sandstraks föredrag är som en rockkonsert - det svänger högt och lågt, smärtsamt och
roligt” (Sverige Radio P4).
Värdorganisation: Autism & Aspergerföreningen och SV
https://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/manniska-i-fokus/
Onsdag 23 okt. kl.13.00 – 16.00 S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

ADHD, missbruk och kriminalitet.
Efter ett trettiotal fängelsedomar och lika många år av missbruk – fick Krystian Kawalec äntligen sin ADHD-diagnos och kunde börja sin väg tillbaka till ett värdigt liv.
Sedan ett tiotal år hjälper han ungdomar och vuxna med liknande problematik. Han är ordförande i KRIS Boråsregionen och har skrivit de självbiografiska böckerna ”Cell C2” och ”Den andra
boken”.
Värdorganisation: SPH och SV
https://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/manniska-i-fokus/
Torsdag 21 november kl.13.00 – 16.00 S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Kärlek och sexualitet Unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
Om kärlek och sexualitet utifrån ett samspelsperspektiv. Hur kan man vara självbestämmande i
privatlivet när man samtidigt har ett behov av stöd från personal och anhöriga? Vilka normer och
attityder knyts till sexualitet och funktionsnedsättning, och vilka konsekvenser kan det få?
På vilka sätt påverkar samhälleliga förändringar såsom internets genombrott även personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
Lotta berättar utifrån intervjuer med berörda personer, personal och anhöriga - om sexuella
handlingsmönster och beteenden, sex- och samlevnadsundervisning, internetanvändning och
hedersrelaterade erfarenheter.
Lotta Löfgren-Mårtenson är professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Författare till böcker i sexologi och lättläst ungdomslitteratur. Läs mer www.
lofgren-martenson.com
Värdorganisation: FUB och SV
https://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/manniska-i-fokus/

Anmäl dig på: sv.se/manniskaifokus
• Tänk på att ta med eget anteckningsmaterial
• Undvik starka parfymer.

Projektverksamhet SV
Shared Reading – högläsning i grupp
Shared Reading är en spännande högläsningsmetod där man läser och samtalar kring
noveller, dikter och andra kortare texter. Man får möjlighet till att dela tankar, känslor
och erfarenheter för nya perpektiv, men du deltar på det sätt du själv vill. Både ovana
och vana läsare är välkomna.
För mer information www.sv.se/sharedreading
Vill du vara med? Vi söker både läsledare och deltagare, så kontakta oss
gärna:
AnnaMalin Kax, annamalin.kax@sv.se, 0720 – 70 50 45
Katarina Lundgren, katarina.lundgren@sv.se, 0720-70 67 98

Min Säkerhet
Min säkerhet är ett 3-årigt projekt där SV erbjuder Säkerhetsutbildningar för vuxna
personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF. Ett
nytt studie- material och en säkehetsapp har skapats och 192 kurser kommer genomföras i Jönköpings län och övriga Sverige. Deltagarna får kunskap om brandsäkerhet,
omhändertagande av akut sjuk eller skadad person, säkerhet i stadsmiljö och trafik,
personlig säkerhet, säkerhet på internet, m.m. Projektet finansieras av Arvsfonden och
genomförs av SV i samarbete med Räddningstjänst och FUB.
För mer information: www.sv.se/min-sakerhet

Mer spännande som händer under hösten
Håll utkik på vår hemsida
När livet utmanar
Föreläsningsserie i Nässjö 4/9 och 2/10 18.00-19.30
•
Gåtan ”Elton”. Möt 5-barns mamman Malin Bromander och hör henne berätta om
kampen för sitt barns överlevnad och rätten till hjälp av samhället.
Läs mer på: sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser/nar-livet-utmanar
•

Annica Samuelsson fick dottern Melanie i v.25 pga svår havandeskapsförgiftning
och Hellp syndrom. Melanie föddes svårt lungsjuk och tillväxthämmad och avled
sedan 7 månade gammal. Hör Annica berätta om vägen tillbaka och hur man överlever sitt eget barn.
Läs mer på: sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser/nar-livet-utmanar

Samtalskort om existentiella frågor
Introduktionskurs i Jönköping, 6/11 13.15 - 17.30
Kursledare: Lena Bergquist, en av skaparna av samtalskorten
Lär dig använda samtalskort om existentiell hälsa i grupp.
Vad är existentiell hälsa och hur används framtagna samtalskort i ämnet?
Läs mer på: sv.se/utbildningsdagar

Allmänna upplysningar - ”Människa i fokus”
Inträde:

400 kr:
100 kr:

personal
anhöriga och personer med egenerfarenhet som är
medlemmar i någon av värdorganisationerna (swish)
200 kr: övriga privatpersoner (swish)
Priset inkluderar fika.

Plats:
Anmälan:

Södra Vätterbygdens folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping
Via vår hemsida sv.se/manniskaifokus
Biljetterna skickas ca 10 dagar före respektive föreläsning. Obs: anmälan är
bindande fr.o.m. 1 månad innan föreläsningen äger rum (gäller webbanmälningar)
Faktura skickas efter föreläsningen.
Privatpersoner bokar per telefon: 036–290 64 45

Frågor:

Madeleine Sjöstrand, SV, 070-431 39 18

Team Funktionsrätt
För Studieförbundet Vuxenskolan är personer med funktionsnedsättning en prioriterad målgrupp.
Vi arbetar för kunskapsgivande kurser men också för meningsfull fritid såsom teater, dans och
körsång. Vi anordnar föreläsningar som ska kännas både nytänkande och intressanta. Men vi
utformar även samtalscirklar dig som är anhörig eller för dig som har en diagnos.
Vi finns till för dig och ta gärna kontakt om du har egna idéer om verksamhet eller aktivitet.

Vill du vara med i en anhörig-grupp?
Ibland kan det kännas bra att få prata med någon annan som är i en liknande situation som
man själv, och som vet hur det kan vara. Träffarna utformas efter deltagarnas önskemål och i
gruppen gäller tystnadslöfte. Cirklar, föreläsningar och tematräffar genomförs i samverkan med
kommunernas anhörigstöd.
Vi startar upp efter behov och önskemål.

Madeleine Sjöstrand: madeleine.sjostrand@sv.se, 070-431 39 18
Madeleine Svärd: madeleine.svard@sv.se, 070-431 39 36
Cecilia Nelson: cecilia.nelson@sv.se, 072-079 68 25
Lovisa Jansson: lovisa.jansson@sv.se, 070-431 39 08
Camilla Karlsson: camilla.karlsson@sv.se, 072-076 85 64
Birgitta Andersson: birgitta.nas.andersson@sv.se, 070-431 39 20

SV Jönköpings län, Lena Elf, 2019

Här är vi som jobbar i Team Funktionsrätt:

