SAMVERKANSPLATTFORM KALMAR LÄN

”EN VÄRLD UTAN
TRÖSKLAR...”

Ingen ska lämnas utanför. Funktionsrätt Kalmar
län har ett stort utbud av inspirerande talare som
går att boka utan mellanhänder! Föreläsarna
utgår ifrån egenupplevda erfarenheter
och vill genom sina egna berättelser
skapa förståelse för situationer vi
alla kan hamna i.
Vad innebär det att ha läs- och
skrivsvårigheter, att ha en funktionsnedsättning eller på annat sätt avvika
från normen? Våra föreläsare berättar.

ALLA HAR NÅGOT ATT BERÄTTA…
Funktionsrätt Kalmar län erbjuder ett stort antal föreläsare
med olika former av funktionsnedsättningar, alla utbildade i
retorik och storytelling. Föreläsarna utgår ifrån egenupplevd
erfarenhet och förvärvade kunskap om de utmaningar som
finns för att kunna fungera i samhället.
Det är stora skillnader mellan vad exempelvis en person
med autism och en person med rörelsehinder upplever som
begränsningar i tillgänglighet avseende att komma i arbete
eller ta del av samhällsfunktioner. Föreläsningarna gör det
lättare att förstå andra och belysa sådant som många annars
kanske inte ser.
Vi föreläser bland annat om följande:
• Leva med funktionsnedsättningar-hur övervinner man ett
hinder?
• Psykisk ohälsa – allt syns inte utanpå
• Mobbing och utanförskap - Vilka signaler skickar du till
andra?
• Allas rätt till ett tillgängligt samhälle
• Bemötande inom vården
• Vi är mer lika än olika – vilka fördomar har du?
• Hur blir vi mer inkluderande i vår verksamhet?
Med detta vill vi skapa en större kunskap och medvetenhet
om olikheter och detta gör vi genom att komma ut till er med
våra berättelser.

FÖR VEM…
Detta vänder sig till dig som vill ha en förändring. Du kanske
jobbar inom skolan, sjukvården, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan eller driver företag. Du kan också vara
verksam inom den kommunala sektorn eller så planerar du
inköp av föreläsare. Vi vänder oss helt enkelt till alla.

HUR GÅR DET TILL…
Vänd dig till någon av kontaktpersonerna på baksidan av
foldern för att hitta en föreläsare som passar just dig.
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SAMARBETA MED TALAREN FÖR SUCCÉ…
I samarbete med föreläsaren så kan du skräddarsy
föredraget.
Här följer några citat från föreläsningar:

”Jag äger nycklarna att låsa upp ensamheten.”
”Man kan ha hur många diagnoser som helst,
men i grunden är vi alla människor.”
”Jag har varit på botten och vänt, nu vill jag visa
andra vägen uppåt och framåt.”
”Jag har aldrig läst en bok, ändå har jag tagit en
fil-mag i sociologi.”
”Jag duger precis som jag är, våga följa dina
drömmar.”
Mer information om våra föreläsare hittar du på vår hemsida:
minaberattelser.se

SAMVERKANSPLATTFORM KALMAR LÄN
ENTRÉ

Tar du sats
så kommer
du igenom!

ARBETSMARKNADEN HAR HÖGA TRÖSKLAR!
Vad betyder det? Många som hör detta tänker på att det är
svårt att komma in på arbetsmarknaden och få jobb. Genom
ökad kunskap och förståelse kan du vara med och ändra
detta. Alla våra föreläsare har berättelser som på många sätt
berikar att lyssna på.
Hitta din föreläsare hos oss som passar just din grupp!

KONTAKTA OSS
Är du intresserad av att boka en föreläsare?
Elisabeth Stake
Telefon: 070-425 41 60
E-post: elisabeth.stake@coompanion.se
Sara Cullin Rinaldo
Telefon: 073-061 01 46
E-post: sara@funktionsrattkalmarlan.se
Besök gärna vår hemsida: www.minaberattelser.se

Vi som föreläser ingår i ett projekt som drivs av Coompanion Kalmar
län i samverkan med Funktionsrätt Kalmar län med flera. Projektet
finansieras av Europeiska Socialfonden.

VILL DU VETA MER OM PROJEKTET
Åsa Selander
Projektledare, Coompanion
Telefon: 072-157 00 72
E-post: asa.selander@coompanion.se
Projektägare: Coompanion Kalmar län
Storgatan 21B
579 30 Högsby
Hemsida: coompanion.se/kalmar-lan
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