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 LIVET EN UPPGIFT FÖR ALLA                      HANDIKAPPFÖRBUNDETS RAPPORT

Projektet baserar sig på ett samarbete mellan fyra
handikapporganisationer, nämligen FSS,  FFSH,
FDUV och Invalidförbundet, vilka har utlokali-
serat koordinering, genomförande av projektet
samt rapportering åt Finlands Svenska
Handikappförbund. Som kansli och ansökare av
stöd för projektet fungerar FSS. Syftet med
samarbetet är att utgående från icke-
diskriminering och kommunikation tillföra
handikappåret en finlandssvensk dimension.
Detta genom att fästa uppmärksamhet vid hur
dessa teman förverkligas inom politik,
utbildning, arbetsmarknad, kultur och samhälle.

Till projektets ledningsgrupp hör Sergius
Colliander, Förbundet Finlands Svenska
Synskadade (FSS) Sonja Högström,
Förbundet Finlands svenska hörselskadade
(FFSH) Mikael Lindholm, Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl (FDUV) Tor Essén,
Invalidförbundet och Ulf Gustafsson (FSH).
Som ersättare för Sergius Colliander fungerar
Harold Henriksson (FSS).

På grund av social- och hälsovårsministeriets
finansieringsbeslut är projektet indelat i två
huvudgrupper. De evenemang som finns under
rubriken ”Livet en uppgift för alla” finansieras
till hälften med bidraget från VANE och till
hälften med egen finansiering. För de
programpunkter som finns under rubriken
”Övrigt samarbete under handikappåret” har
annan finansiering åstadkommits.
Ur budgeten framgår det att evenemangen
under ”Livet en uppgift för alla” har
delfinansieras med medel från VANE (sid 6).

Projektet ”Livet en uppgift för alla”  omfattar
Stafettkarnevalen den 23-24 maj (sid 23) och

Svenska dagen den 6 november (sid 28). Det
övrigt samarbetet under handikappåret har
omfattat ett seminarium den 20 februari 2003 i
riksdagshuset. (sid 20), två temadagar, den första
den 28 februari  i  Helsinge skola (sid 22) och
den andra den 16 oktober i Sökövikens skola (sid
26).  Av tillställningar är en fortfarande oför-
verkligad, nämligen seminarium 2 den 18
februari i Korsholm. Seminariet har alternaiv
finansiering och behöver inte redovisas för
VANE. Under projektets gång har tillställ-
ningarna refererats i medlemstidningarna.
Ledningsgruppens medlemmar och orga-
nisationsanställda har därtill skrivit artiklar i
anledning av handikappårets tema. Angående
riksdagsvalet, Tor Essen, (Invalidityö; ”Livlig
paneldebatt i riksdagen”) och Karl Oskar
Skogster (Finlands Synskadade; ”Hopp om bättre
tider”), angående jämlikhet, Mikeal Lindholm
(Hbl; ”Servicen måste utgå från individen),
angående arbetsliv och sysselsättning, Sonja
Londen (Mentora; ”Funktionshinder inte ett
minus utan ett plus”), angående stöd i det dagliga
livet,  Helena Blomqvist (Borgåbladet: ”Stöd-
person är guld värd för handikappade”, Hbl;
”Jukka fick en vän i Annica” och ”Ett stöd –inte
ett vårdförhållande), angående samarbetet under
handikappåret, rektor för studiecentralen Björn
Wallen (Mentora; ”EU-handikappåret”) och
referat av projektets tillställningar, Ulf
Gustafsson (FSH-Nytt). Under året har
samarbetet mellan Svenska Studiecentralen och
handikapporganisationerna intensifierat, vilket
bl.a. framgår ur Svenska studieförbundets
resolution (sid 29), EU-sysselsättningsprojektet
(ID-Inclusive Diversity) och den pågående
medborgarorganisationsinriktade införmatörs-
verksamheten. Detta bådar gott för det fortsatta
samarbetet i framtiden.

   Handikappförbundets rapport

Ulf Gustafsson
generalsekreterare
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Ledningsgrupp

Sergius Colliander, Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS)
Sonja Högström, Förbundet Finlands svenska hörselskadade (FFSH)
Mikael Lindholm, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV)
Tor Essén, Invalidförbundet

Projektplan

Allmänt
Projektet  bygger på ett samarbete mellan fyra handikapporganisationer, nämligen FSS,  FFSH,
FDUV och Invalidförbundet, vilka utlokaliserar koordinering, genomförande av projektet samt
rapportering åt Finlands Svenska Handikappförbund. Som kansli och ansökare av stöd för projektet
fungerar FSS. Syftet med samarbetet är att utgå från icke-diskriminering och kommunikation till-
föra handikappåret en finlandssvensk dimension. Detta genom att fästa uppmärksamhet vid hur
dessa teman förverkligas inom politik, utbildning, arbetsmarknad, kultur och samhälle. För ända-
målet arrangerar projektet olika seminarier och tillställningar. Resultatet sammanfattas under semi-
narium 2 i Österbotten (Korsholm).

Projektets struktur
Sedan finansieringsbeslutet från social- och hälsovårsministeriet erhållits har projektets olika
evenemang indelats i två huvudgrupper. De evenemang som finns under rubriken ”Livet en uppgift
för alla” finansieras till hälften med bidraget från VANE och till hälften med egen finansiering. För
de programpunkter som finns under rubriken ”Övrigt samarbete under handikappåret” har annan
finansiering åstadkommits.

Livet en uppgift för alla

Stafettkarnevalen (maj 2003)
Stafettkarnevalen är ett ideellt idrottsevenemang, vilket i år lockade dryga 1500 lag från
260 skolor runt om i Svenskfinland. Syftet med att delta i karnevalen är att poängtera
funktions-hindrades rätt till deltagande. I karnevalen medverkar en hejarklack. Också andra
verksam-heter planeras.

Svenska Dagen evenemanget (6 november 2003)
Svenska dagen arrangeras den 6 november inom ramen för projektet. Utgående från handi-
kappårets tema poängteras tillgängligheten till kultur. Seminariet planeras bli öppnat av en
representant för Europeiskt Handikappforum. Dagen fäster uppmärksamhet vid goda exem-
pel på tillgängliga kulturinrättningar, bl.a. presenteras Ateneum som har erhållit Nordiska
rådets pris i tillgänglighet för sina hinderfria konstutställningar.

Det inledande seminariet, vilket om möjligt arrangeras i riksdagshuset, syftar till att etablera
en dialog utgående från utanförskap inom informationssamhället. Samtidigt avser semi-
nariet att öka medvetenheten hos beslutsfattare m.fl. om handikappgruppernas varierande

PROJEKTPLAN PROTOKOLL
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behov av olika specialinsatser för att trygga jämlikheten. Som preliminär öppnare av dagen
vidtalas någon känd person med särskilda handikappolitiska meriter. Till seminariet kallas

styrelsemedlemmar och anställda från samarbetsorganisationerna (ca 30 personer). Under
dagen har deltagarna möjlighet att ställa frågor både till partier och riksdagskandidater i an-
knytning till handikappårets tema. Dagen bevakas i mån av möjlighet av press och övriga
media.

Kampanjen till skolorna 1.1 – 31.12.03
Under handikappåret arrangeras verksamheter inom grundskolan utgående från årets teman
i södra Finland och Österbotten. Till dagarna kallas handikappförbundets informatörer som
skolats oavsett handikapptillhörighet. På programmet står förutom information, konstutställ-
ning  och filmer t.ex. work-shops med skolans lärare, rullstolskorgboll, målboll (för blinda),
ledsagning av ledarhund, dansuppvisning av rullstolsburna (Gruppo Z) samt uppvisningar
av orkestern Saund Tjeck (utvecklingsstörda). Målet är att hadikappårets tema skall nå över
2000 elever och 80 lärare i södra Finland och Österbotten..

Artiklar och mediabevakning
Under handikappåret vill projektet väcka debatt om hur kommunikationen i samhället kan
förbättras, samt främja funktionshindrade person rätt att ta del av medborgarorganisationer-
nas verksamhet. Inom arbetsmarknaden behandlas facket, arbetsgivarna och diskriminering
av handikappade i arbetslivet. Samtidigt vill projektet lyfta fram goda exempel på samver-
kan och integration inom arbetsmarknaden.

.
Seminarium 2 (februari 2004)
Målsättningen för seminariet är att sammanfatta erfarenheterna från projektet under handi-
kappåret och utreda hur samarbetet kan förstärkas i syfte att förbättra de handikappades
villkor i Svenskfinland. Seminariet arrangeras i Österbotten. Till seminariet inbjudes repre-
sentanter för arbetsmarknaden, Svenska Finlands folkting. Kommunförbundet, medborgar-
organisationer och handikapporganisationer med svenskspråkig verksamhet. I det en dag
långa seminariet planeras delta ca 90 personer.

Finansiering
Finansieringen framgår ur bifogade budget. Budgeten är uppgjord så, att det ur den särskilt
framgår att evenemangen under ”Livet en uppgift för alla” delfinansieras med medel från
VANE
Anmärkning:
I de budgeterade kostnaderna ingår administrations- och personalkostnader.

Resultat
Projektet för fram handikappårets tema med särskild tonvikt på icke-diskriminering och kommuni-
kation, samt följer upp hur de förverkligas på samhällets olika delområden dock särskilt inom ut-
bildning, arbetsliv, kultur, idrott och samhälle. Resultatet, vilket redovisas i en slutrapport, står som
grund för ett fortsatt samarbete mellan handikapporganisationer som representerar svenskspråkiga
handikappade i Finland.

PROTOKOLL PROJEKTPLAN
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SAMARBETET TOTALT LIVET EN UPPGIFT ÖVRIGT SAMARBETE

Intäkter Intäkter
VANE (EU) 3250 3250
Kulturfonen 4000 1000 3000
Invalidförbundet 6860 2250 4610
FFSS 296 296
FFSH 296 296
FDUV 298 15000 6500 298 8500

kostnader     kostnader
Seminarium 1 1500 1500
Skolinformation 3500 3500
Stafettkarnevalen 1000 1000
Svenska Dagen 5500 5500
Artiklar och mediab. 1000 1000
Seminarium 2 2500 15000 6500 2500 8500

Livet en uppgift för alla

Projekt 1

Intäkter
VANE (EU) 3250
Kulturfonen 1000
Invalidförbundet 2250 6500

kostnader
Stafettkarnevalen 1000
Svenska Dagen 5500 6500

Livet en uppgift för alla

Projekt 2

Intäkter
Kulturfonen 3000
Invalidförbundet 4610
FSS 296
FFSH 296
FDUV 298 8500

kostnader
Seminarium 1 1500
Skolinformation 3500
Artiklar och mediabevak 1000
Seminarium 2 2500 8500

BUDGET PROTOKOLL
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Avtal om köptjänster

Avtalsparter i detta avtal är Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) och Finlands Svenska
Handikappförbund r.f. (FSH)

Avtalet gäller verkställandet av projektet ”Livet en uppgift för alla” för vilket FSS erhållit

a) ett bidrag från Social- och hälsovårdsministeriet i anslutning till Europeiska
handikappåret 2003.

Beslutets datum: 6.11.2002
Beslutets nummer: 57/30/2002

b)    ett bidrag från Svenska Kulturfonden

FSS överlåter åt FSH att mot ersättning planera, koordinera och verkställa projektet ”Livet en
uppgift för alla” enligt de riktlinjer som anges i projektplanen (bilaga 1) och inom ramen för projektets
budget (bilaga 2). Avtalet gäller även rapportering. Rapporteringen omfattar verksamhetsberättelse
samt resultaträkning.

FSS överför bidragen för projektets finansiering till FSH så snart bidragsgivarna utbetalat bidragen
till FSS.

Projektet skall slutföras under år 2003. FSH skall överlämna verksamhetsberättelsen och
resultaträkningen för projektet till FSS senast den 30 november 2003.

Det arvode som FSH uppbär för skötseln av ovannämnda projekt ingår i projektets budget. FSS
utbetalar ingen separat ersättning till FSH även i det fall att projektet sköts så att de förverkligade
kostnaderna överstiger de budgeterade kostnaderna.

Detta avtal är uppgjort i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.

Helsingfors den 30 januari 2003

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

Kenneth Ekholm Agneta Salonen
Ordförande ekonom, vikarie för verksamhetsledaren

Finlands Svenska Handikappförbund

Mikael Lindholm Ulf Gustafsson
Ordförande Generalsekreterare

PROTOKOLL    AVTAL OM KÖPTJÄNSTER
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PM

Protokoll 1

Samtal om eventuellt projektsamarbete i samband med Europeiska handikappåret 2003

Tid: 16 april 2002 kl. 14.10-16.10

Plats: FSS r.f.

Deltagare:
Sonja Högström, VL, Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade r.f.
Mikael Lindholm, VL, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.
Sergius Colliander, VL, Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

1. Utgångsläge

EU har genom beslut av Rådet den 3 december 2001 (2001/903/EG) utlyst 2003 till Europeiskt
handikappår. Det övergripande temat är icke-diskriminering.

2. Nationella  projekt  kring  handikappåret

EU har beviljat medlemsländerna anslag för genomförande av projekt i anslutning till handikappåret.
Finland har fått 200.000 euro. Riksomfattande handikapprådet har av Social- och
hälsovårdsministeriet fått i uppdrag att handha utdelningen av projektunderstöd.

För beviljande av projektunderstöd gäller följande viktigaste principer:
- sökas kan från ett minimiunderstöd om 3 000 euro till ett maximiunderstöd om 10 000 euro
- egenandelen är 50 % som ska utgöras av reella kostnader, t.ex. kostnader för ordinarie personal
eller frivilligarbete kan inte ingå i egenandelen
- prioritering görs för dels lokala projekt, dels projekt som innebär samarbete mellan olika grupper
av funktionshindrade
- ansökningstiden går ut 30 juni 2002.

3. Europeiska handikappåret i Svenskfinland

Under samtalet framkom hur angeläget det är att säkra genomslagskraft för Europeiska handikappåret
i Svenskfinland.

Genom en ansökan med en av våra tre organisationer som huvudsökande och de två andra som
co-partners kunde man uppnå ett koncept som skulle täcka ett brett handikappspektrum.

Genom att för genomförandet av projektet engagera Finlands Svenska Handikappförbund och ge
mertid åt deltidsanställda medarbetare fås ett godtagbart koncept för utgiftsstrukturen.

PROTOKOLL 1                                     PROTOKOLL
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4. Finansieringen av egenandelen

Utgångspunkten är att de tre organisationerna delar jämnt på egenandelen. Men avsikten är att
egenandelen helt eller till större delen ska kunna täckas genom understöd från finlandssvenska
institutioner.

5. Preliminärt om projektets innehåll

Projektet kunde innehålla ett inledningsevenemang i Södra Finland (före riksdagsvalet!) och ett
avslutningsevenemang i Österbotten.

Projektet omfattar synliggörande av handikappåret genom målmedvetna insatser för att få
massmedierna intresserade.

Projektet kunde även omfatta en del som riktar sig till skolvärlden.

Projektet byggs upp kring ett huvudtema (icke-diskriminering) med varierande underteman som
systematiskt presenteras under årets gång.
Ett väsentligt undertema är kommunikation.

6. Vidare åtgärder, nästa möte

Deltagarna informerar om de preliminära  projektplanerna inom sina organisationer.

Deltagarna försöker precisera huvudtemat och undertemana till nästa möte - går också bra att
mejla innan!

Sergius kontaktar Ulf Gustafsson för att gå igenom det preliminära konceptet. Ulf Gustafsson
inbjuds delta i nästa möte.

Nästa möte hålls tisdagen den 14.5. klockan 9.30 på Apollogatan 15, 2 vån., dörrkod 8546

Sergius Colliander

PROTOKOLL      PROTOKOLL 1
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Protokoll 2

Tid: 4 juni 2002
Plats: Helsingfors, Apollogatan 15

Deltagare
Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade r.f. genom Sonja Högström, VL
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. genom Mikael Lindholm, VL
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. genom Sergius Colliander, VL
Invalidförbundet r.f. genom Tor Essén, organisationssekreterare
Deltagarna benämns i det följande ”representanterna för organisationerna”.

1. Inledning
Representanterna för de organisationerna har enats om det ändamålsenliga i att delta i ett gemensamt
finlandssvenskt projekt i anslutning till Europeiska handikappåret 2003. För att realisera projektet
ansöks om finansiering ur EU-medel som i Finland delas ut enligt prövning av Riksomfattande
handikapprådet (Social- och hälsovårdsministeriet). Ansökan lämnas in i Förbundet Finlands Svenska
Synskadade r.f:s namn med tydligt klargörande om samarbetet med de övriga organisationerna.

2. Projektets innehåll
Representanterna för organisationerna har enats om att följa de riktlinjer om projektets innehåll
som presenteras i projektplanen (bilaga 1).

3. Egenandelens finansiering
Representanterna för organisationerna förbinder sig till att stå för var sin egenandel av finansieringen
enligt vad som framgår av projektplanen (bilaga 1).

4. Sättet att planera, koordinera och genomföra projektet
Representanterna för organisationerna bekräftar att de är införstådda med att Finlands Svenska
Handikappförbund r.f. mot ersättning enligt separat avtal planerar, koordinerar och genomför projektet
enligt de riktlinjer som anges i projektplanen (bilaga 1).

5. Alternativt koncept för Europeiska handikappåret i Svenskfinland
För den händelse att Riksomfattande handikapprådet inte beviljar projektet understöd
sammankommer representanterna för organisationerna för att komma överens om ett eventuellt
alternativt koncept att genomföra ett finlandssvenskt projekt i anslutning till Europeiska
handikappåret 2003.

FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL R.F.
Mikael Lindholm

FÖRBUNDET FINLANDS SVENSKA HÖRSELSKADADE R.F.
Sonja Högström

FÖRBUNDET FINLANDS SVENSKA SYNSKADADE R.F.
Sergius Colliander

INVALIDFÖRBUNDET R.F.
Tor Essén

PROTOKOLL 2 PROTOKOLL
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Tid: 16 september 2002
Plats: Folkhälsan, Topeliusgatan 21

Deltagare
Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade r.f. genom Sonja Högström, VL
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. genom Mikael Lindholm, VL
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. genom Sergius Colliander, VL
Invalidförbundet r.f. genom Tor Essén, organisationssekreterare
Finlands Svenska Handikappförbund r.f, Ulf Gustafsson generalsekreterare

1. Det riksomfattande handikapprådets beslut
Sergius Colliander informerade mötet om att det Riksomfattande handikapprådet preliminärt hade
beviljat samarbetsprojektet 3250 € för att i enlighet med de riktlinjer som presenteras i projektplanen
delta i Stafettkarnevalen i maj 2003, samt för att arrangera  ett seminarium på Svenska Dagen den
6 november 2003. Ansökningarna om bidrag för att arrangera ett inledande och avslutande
seminarium, kampanjen till skolorna, samt för artiklar och mediabevakning avslogs.

2. Samarbetsorganisationernas beslut;
2.1  Representanterna för samarbetsorganisationerna beslöt att i enlighet med den ursprungliga
planen förverkliga projektet till de delar som det Riksomfattande handikapprådet beviljat medel,
samt att FSS skall lämna in en ansökan om bidrag för den överenskomna självkostnadsandelen som
ålagts organisationerna av EU-direktivet av Svenska Kulturfonden.Organisationerna förbinder sig
att stå för egenandelarna enligt de proportioner som angivits i protokollet av den 4.6.2002, d.v.s.
FDUV, FFSH och FSS en femtedel var och Invalidförbundet två femtedelar av den nu i motsvarande
grad reducerade egenandelen om 3250 euro.

2.2 Representanterna för samarbetsorganisationerna beslöt att de inledande och avslutande
seminarierna, kampanjen till skolorna, samt artiklarna och mediebevakningen införlivas som ett
skilt projekt med Handikappförbundets informatörsprojekt Koordinator. Seminarierna införlivas
med förbundets informatörsseminarier, kampanjen till skolorna med ”Hand-i-handikapprojektet”
och mediabevakning med förbundets övriga verksamhet. För projektet, vilket heter ”Hand-i-
handikapp”, ansöker Handikappförbundet stöd för av Svenska Kulturfonden.
Ansökningshandlingarna sammanställs av Ulf Gustafsson före nästa möte.

3. Svenska Dagen evenemanget
Svenska dagen arrangeras enligt EU-handikappårets tema på basen av de erfarenheter som
Invalidförbundet har av tidigare evenemang. I mån av möjlighet integreras seminariet och
handikappårets tema med de festligheter som traditionellt arrangeras av Folktinget. Riktlinjerna för
seminariet, vilket planeras i Österbotten för ca 80 deltagare, läggs preliminärt upp av Tor Essén.

4. Stafettkarnevalen
Ulf Gustafsson erhöll i uppdrag att kontakta arrangörerna och planera hur hejarklacken och den
övriga verksamheten under dagen skall planeras.

5. 5. Nästa möte
Gruppen sammankommer nästa gång tisdagen den 24 september klocken 14.30 på Apollogatan 15,
2 vån (dörrkod 8546).

Helsingfors torsdag den 19 september 2002
Ulf Gustafsson

PROTOKOLL      PROTOKOLL 3
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Tid: 9 december 2002
Plats: Apollogatan 15 A 7

Deltagare
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. genom Mikael Lindholm, VL
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. genom Sergius Colliander, VL
Invalidförbundet r.f. genom Tor Essén, organisationssekreterare
Finlands Svenska Handikappförbund r.f, Ulf Gustafsson generalsekreterare

1. Seminarium 1

Ledningsgruppen planerade Seminarium 1, vilket arrangeras i riksdagshuset under rubriken
”Kommunikation i stället för diskriminering” någon dag mellan den 17:nde och 27:nde februari.
Sedan programförslaget färdigställts av Ulf Gustafsson i enlighet med ledningsgruppens direktiv
sänds programmet ut för kommentar innan seminariet verkställs som köptjänst enligt avtal.

2. Projektets ekonomi

Sergius Colliander informerade mötet om att Sv. Kulturfonden hade  beviljat projektet 4000 €.
Därigenom erhålles följande reviderade finansiering.

Kostnader*

Seminarium 1 1500
Skolinformation 3500
Stafettkarnevalen 1000
Svenska Dagen 5500
Artiklar och mediab. 1000
Seminarium 2 2500

Tot.              15 000 €

’) I kostnaderna ingår administrations och personalkostnader.

Intäkter

EU-finansiering (VANE)
Riksomfattande Handikapprådet               3250
Invalidförbundet *                     6860
Svenska Kulturfonden** 4000
Förbundet Fi Sv Synskadade   296
Förbundet Fi Sv Hörselskadade   296
FDUV   298

Tot.    15  000 €

PROTOKOLL 4 PROTOKOLL
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* Enligt överenskommelse är Invalidförbundets finansieringsbidrag i huvudsak avsett för Svenska
Dagen.
** Eftersom Sv Kulturfonden beviljade 4000 € av 4890 € ansökta, fördelas skillnaden 890 € mellan
förbundena Fi Sv Synskadade, Fi Sv Hörselskadade och FDUV.

3. Uppgiftsfördelning

3.1 Avtalet mellan Förbundet Fi Sv Synskadade och Social-.
och Hälsovårdsministeriet

3.1.1 Sergius Colliander kontrollerar att projektets uppläggning (utlokalisering som köptjänst åt
FSH samt verksamhetsplan, finansiering och rapportering) överenstämmer med de av ministeriet
erhållna anvisningarna.

3.1.2 Förbundet Fi Sv Synskadade träffar ett avtal med Social och Hälsovårdsministeriet om
utbetalning och rapportering av VANE:s bidrag.

3.2 Avtalet mellan Förbundet Fi Sv Synskadade och Finlands Svenska Handikappförbund

3.2.1 Förbundet Fi SV Synskadade träffar ett avtal med Finlands Svenska Handikappförbund om
utlokalisering av projektet som köptjänst.  Köptjänsterna omfattar verkställandet av
verksamhetsplanen inom ramen för den budget som godkänts för projektet av ledningsgruppen,
samt rapportering. Rapporteringen omfattar verksamhetsberättelse samt resultaträkning.

Ulf Gustafsson

PROTOKOLL     PROTOKOLL 4
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Tid: 8 april 2003
Plats: Apollogatan 15 A 7

Deltagare
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. genom Mikael Lindholm, VL
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. genom Harold Henriksson
Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade r.f., genom Sonja Londén
Invalidförbundet r.f. genom Tor Essén, organisationssekreterare
Finlands Svenska Handikappförbund r.f, Ulf Gustafsson generalsekreterare

1. Seminarium 1
UG redogjorde för seminariet i riksdagshuset och mötet konstaterade att det hade
förverkligats i enlighet med projektplanen..

2. Stafettkarnevalen

UG redogjorde för sitt rekognoceringsmöte med Patrik Limnell (Stafettkarnevalen) och Viveca
Hagmark (Folkhälsan). Under mötet framgick det bl.a. att:

- Folkhälsan har ett tält i tältbyn där projektet kunde presentera sina medlems- och
intressegrupper på ett info-bord.
- att tältet kunde användas till att presentera fritidshjälpmedel för handikappade.
- att projektet kan delta med information i en ”kasse” som tilldelas alla elever.
- att stafettkarnevalen redan har en viss verksamhet för handikappade (handikapptävling).
- att Patrik Limnell skulle ta reda på vem som ansvarar för handikappverksamheten.
- att stafettkarnevalen presenteras på lördagen i TV.

3. Mötets beslut

Mötet beslöt att:
- UG skulle undersöka möjligheten att integrera handikappårets logo i stafettkarnevalens
info-material.

- att delta i Folhälsans tält med ett bord.
- att presentera friluftshjälpmedel för handikappade i tältet                                (Malike).

- att arrangera en tävling i rullstolskörning m.fl. hjälpmedel där alla kunde delta oberoende
om de var handikappade eller inte.

4. Följande möte

UG åtog sig att presentera ett preliminärt program för stafett-karnevalen till följande möte som
hålls på Apollogatan 15 onsdagen den 23 maj kl. 14.00.

Ulf Gustafsson
projektanställd

PROTOKOLL 5 PROTOKOLL
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Tid: 23 april 2003
Plats: Apollogatan 15 A 7

Deltagare
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. genom Harold Henriksson
Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade r.f., genom Sonja Londén
Finlands Svenska Handikappförbund r.f, Ulf Gustafsson generalsekreterare

1. Stafettkarnevalen

UG redogjorde för planeringen av ett förslag till deltagande i stafettkarnevalen som i sin
helhet kunde omfatta;

- att handikappårets logo kunde omfattas av stafettkarnevalen,
- att handikappåret kunde omnämnas i öppningsanförandet,
- att en video med snuttar av handikappidrott kunde presenteras på stora duken,
- att en tävling i rullstols- och ”riksakörning” samt ett ”tandemslopp” kunde arrangeras, samt
- att vissa snuttar av de planerade aktiviteterna kunde visas i sportrutan (TV).

3. Mötets beslut

3.1. Mötet beslöt att UG skulle sammankalla en arbetsgrupp för planering av tävlingsmomentet
som skulle bestå av Stina Wiik ,  Pia Furu-Backholm (Malike 050 550 99 94), Viveca Hagmark
(Folkhälsan) och en representant för arrangörerna av stafettkarnevalen.

3.2 Mötet beslöt att varje samarbetsorganisation själv skulle ombesörja sitt eventuella material
till informationskassen.

3.3. Mötet beslöt att UG skulle försöka genomföra projektet enligt de föreslagna riktlinjerna i
största möjliga omfattning.

4. Följande möte
Samarbetsgruppens nästa möte angående stafettkarnevalen hålls den 14.5.2003 kl 10.00 på
Apollogartan 15 A 7. Dörrkod 8546.

Prolog
Samtidigt som mötet avslutades rapporterade Patrik Limnell från stafettkarnevalen att den stora
videoskärmen är reserverad för sponsorer och att en visning av en videofilm därför inte kan komma
i fråga. Också möjligheten att integrera handikappårets logo med Stafettkarnevalens är svår eftersom
stafettkarnevalen inte syste-matiskt marknadsför sin verksamhet med hjälp av en logotyp.Ifalll det
är möjligt att nämna handikappåret i öppningsanförandet kommer att bero på vem som håller det.
Däremot finns det enligt Limnell goda möjligheter att exponera logon på olika sätt i tältbyn. Till
möjligheten att arrangera tävlingar med rullstol etc. ställde sig arrangörerna likaså mycket positivt
och en av deras representanter kommer att delta i arbetsgruppen. Angående handikappinslaget i TV
lovade Limnell att ta upp saken med den ansvariga redaktören för sportrutan.

Ulf Gustafsson
projektanställd

PROTOKOLL     PROTOKOLL 6
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Tid: 14 maj 2003
Plats: Apollogatan 15 A 7

Deltagare

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. genom Harold Henriksson
Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade r.f., genom Sonja Londén
Invalidförbunde r.f., genom Tor Essén
Finlands Svenska Handikappförbund r.f, genom Ulf Gustafsson generalsekreterare

1. Stafettkarnevalen

UG redogjorde för hur projektet framskridit och resultatet av arbetsgruppens arbete. Enligt
Patrik Limnell från stafettkarnevalen är den stora videoskärmen reserverad för sponsorer och
någon visning av en videofilm med handikapp som tema kan därför inte komma i fråga.
Också möjligheten att integrera handikappårets logo med Stafettkarnevalens är svår eftersom
stafettkarnevalen inte systematiskt marknadsför sin verksamhet med hjälp av en logotyp.
Ifalll det är möjligt att nämna handikappåret i öppningsanförandet kommer att bero på vem
som håller det. Däremot finns det enligt Limnell goda möjligheter att exponera logon på olika
sätt i tältbyn. Till möjligheten att arrangera tävlingar med rullstol etc. ställde sig arrangörerna
likaså mycket positivt. Angående handikappinslaget i TV lovade Limnell att ta upp saken
med den ansvariga redaktören för sportrutan.

2 Mötets beslut

2.1. Mötet beslöt att UG skulle sammankalla en arbetsgrupp för planering av
tävlingsmomentet som skulle bestå av Stina Wiik ,  Pia Furu-Backholm (Malike 050 550 99
94), Viveca Hagmark (Folkhälsan) och en representant för arrangörerna av stafettarnevalen.

2.2 Mötet beslöt att UG skulle utarbeta en broschyr som skulle tilldelas samtliga lagledare (ca
350 st) på förhand och i övrigt försöka genomföra projektet enligt de föreslagna riktlinjerna i
största möjliga omfattning.

3 Följande möte

Samarbetsgruppens nästa möte angående stafettkarnevalen hålls den 4.6..2003 kl 10.00 på
Apollogartan 15 A 7. Dörrkod 8546.

Ulf Gustafsson
projektanställd

PROTOKOLL 7 PROTOKOLL
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PROTOKOLL     PROTOKOLL  8

Tid: 28 januari 2004
Plats: Apollogatan 15 A 7

Deltagare

Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade r.f., genom Sonja Londén
Invalidförbundet r.f, genom Tor Essen.
Finlands Svenska Handikappförbund r.f, genom Ulf Gustafsson

1. Svenska Dagen

Tor Essen redogjorde för Svenska dagen och konstaterade att allt förlöpt enligt planerna. Även
om Invalidförbundet stått för arrangemanget så har Handikappförbundet erlagt 2102,34 € i
arvoden och resekostnader. En rapport om dagen presenteras i slutrapporten.

2. Rapport

Ulf Gustafsson presenterade ett förslag till slutrapport och kon-staterade att en version utan
rapportering av Seminarium 2 bör lämnas in med kostnadsredogörelse till VANE före den 20
februari. Ett exemplar av den slutgiltiga rapporten kommer att  tillställas samtliga medlemmar
i ledningsgruppen efter semi-nariet så snart den är färdig.

3. Planering av Seminarium 2 den 18.2.2004 i Korsholm

Mötet planerade seminariet utgående ifrån att i första hand en riksdagsledamot som tillhörde
riksdagens handikapparbets-grupp skulle fungera som huvudtalare. Ulf Gustafsson fick i uppdrag
att redogöra för projektet och för hur ett eventuellt samarbetet kunde läggas upp i framtiden.
För musiken står Lasse Eriksson eller Gustav Antell. Ulf Gustafsson fick därtill i uppdrag att
lägga upp en budget och verkställa seminariet i samarbete med Carola Lithén.

4. Handikappdagen ”Kultur förenar” 27.3.2004

Ulf Gustafsson rapporterade om handikappdagen som handi-kappförbundet planerat tillsammans
med Helsingfors Svenska Reumaförening (Gunvor Brettschneider) och Förbundet Finlands
Svenska Hörselskadade (Sonja Londén). Ett förslag till hur det gemensamma finlandssvenska
handikappolitiska sa-marbetet kunde gestalta sig i framtiden kommer att fogas till kallelsen till
seminariet.

5. Konstituerande föreningsmöte 22.4.2004  kl. 14.00

För att organisera det framtida handikappolitiska samarbetet kallas organisationerna till ett
gemensamt konstituerande möte den 22.4.2004 då eventuellt Handikappföreningen i södra
Finland grundas. Mötet hålls förslagsvis i riksdagshuset.

Helsingfors den 29 januari 2004

Ulf Gustafsson
generalsekreterare
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SEMINARIUM 1       TILLSTÄLLNINGAR
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TILLSTÄLLNINGAR   SEMINARIUM 1
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KOMMUNIKATION
i stället för diskriminering

Riksdagshusets auditorium

Kenneth Ekholm, Stig Kankkonen, Eero Akaan-Penttilä
och Mikael Lindholm svarar på  kvistiga frågor

I seminariet som arrangerades i riksdagshuset deltog
ca 80  personer. Som konferensier fungerade Jan-
Erik Wiik. Till de stora frågorna som togs upp till
behandling av panelen som var sammansatt av både
politiker och organisationsanställda hörde frågan om
kommunalt och statligt ansvar i samband med spe-
cialsjukvård och annan kostnadsdryg service. Med
det senare avsågs närmast tolkservice för döva och
dövblinda samt systemet med personlig assistans.
En annan stor principiell fråga som togs upp till
behandling var jämställdheten mellan olika
handikappgrupper och jämställdheten mellan olika
handikappgrupper och äldre. Jämställdheten mellan
olika handikappgrupper reflekteras närmast av
förhållandet mellan handikappservicelagen och
omsorgslagen. Jämställdheten mellan handikappade

och äldre av skillnaden mellan ungas och äldres
subjektiva rättigheter då det gäller handikapp-
servicelagen. En tredje stor handikappolitisk helhet
som debatterades var frågan om permanent
sysselsättningsstöd för företagare och arbetsgivare
på den öppna marknaden. Till samma problem-
ställning hör frågan om  hur s.k. sociala företag skall
erhålla stöd utan att stödet förvränger konkurrensen.
Med facit i hand kan man konstatera att det mesta
av de handikappolitiska frågor som debatterades av
panelen under Jan-Erik Wiiks sakkunniga ledning
också på något sätt har tagits upp i regerings-
programmet. Hur programmet sedan förverkligas i
praktiken framgår av den handikappolitisk
redogörelse som regeringen har utlovat under
valperioden

Invalidförbundets ordförande Pekka Tuominen ochriksdagsledamot
Margareta Pietikäinen föreläser

SEMINARIUM 1       TILLSTÄLLNINGAR
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TILLSTÄLLNINGAR           TEMADAG 1
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TEMADAG
      i  Helsinge skola

I enlighet med programmet under EU:s
handi-kappår 2003 arrangerade projektet
"Livet en uppgift för alla" en temadag i
Helsinge skola och gymnasium under
ledning av Chris Nyström. Dagen öppnades
av skolans rektor emeritus Gunnar
Weckström.

Utgående från sina per-sonliga erfarenheter
av en mycket svår allergi i unga år som
hotade omintetgöra hans skol-gång så drog
han paraller till handikappårets tema. Och
sannerligen har skolan förändrats. I den
nyre-noverade skolans ADB-klass har
möjlig-heterna att återge digi-tal information
på diskett eller CD-skiva, analog information
från t.ex. TV och bildåter-givning med
"overhead", kombinerats till en enda apparat
som projicerar materialet på en stor tablå
på väggen. I matsalen hänger stora TV-

Gruppo Z, otyglad energi

Ingen är för ung för seniordans (Göta Gustafsson leder)

skärmar ner från taken så eleverna kan följa
med VM på skidor medan de äter och
kopplar av efter maten. Kanske det är just
detta som gör att atmosfären i skolan är så
öppen och vänlig.

TEMADAG 1       TILLSTÄLLNINGAR
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TILLSTÄLLNINGAR        STAFETTKARNEVALEN
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I år lockade stafettkarnevalen, som var
den 42:a i ordningen, drygt 1533 lag
från 260 skolor runt om i svenskfinland.

Lagen från de anpassade skolorna erhåller sina
pris av Veritas vd Kaj Illman. Stina Wiklund
och Ulf Gustafsson representerar handikapp-
förbundet.                             .

Mellan starterna
fick eleverna
bl.a. pröva på att
ledsaga varan-
dra med
s p e c i a l s y d d a
västar. Stina Wik-
lund instruerar..
.

Till ackompanjemanget från
hejarklackarna startade lagen
sammanlagt 9521 gånger innan
mästarlagen korades.  Att också
52 lag deltog i rullstolsstafetten
påvisar att det är roligare att vara
med än att vinna.

För att även peka på de handikappades
behov fritid kultur och idrott deltog även de
finlandssvenska handikapporgani-
sationerna EU-handikappåret till ära med
olika verksamheter i karnevalen.  Förutom
att delta i rullstolsstafetten där vinnarlagen
erhöll fina priser och samliga lag diplom
hade ungdomarna även möjlighet att prova
på att köra "riksa", "kangoo" eller ledsaga
varandra med specialsydda västar mellan
starterna. Deltagande blev en succé som
även kommer att upprepas inkommande år.
.

Rullstolarna som
användes i stafetten
var specialför-
stärkta s.k. "rugby-
stolar", vilka låna-
des från Solia-pro-
jektet.                            .

I rullstolsstafetten som första dagen gick av
stapeln i strålande solsken och den andra i
regn och rusk deltog 54 lag. De tre bästa be-
lönades med fina priser och återstoden med
diplom.                          .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFETTKARNEVALEN       TILLSTÄLLNINGAR
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       Härmed meddelas att

 ”Hagelstamska högstadiet åk 7”
    .............................................................

har vunnit 9:nde pris i rullstolsstafetten med tiden

              3    21
             .....  min och   ..... sekunder

                        Som erkänsla för sin fina prestation belönas laget med ett

 Hedersomnämnande
                                               ...........................................

      Helsingfors den 6 juni 2003

.
      ..............................................

 Ulf Gustafsson
       generalsekreterare

FINLANDS  SVENSKA HANDIKAPPFÖRBUND

TILLSTÄLLNINGAR       STAFETTKARNEVALEN
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Hej!

Diskussionerna efteråt gick över förväntan, meddelade klassföreståndarna.
Eleverna hade verkligen tagit allt till sig, fast de inte hade pratat och
frågat så mycket. Vissa klasser ville inte sluta diskutera. Så en varm
hälsning från oss och våra elever, vi fick uppleva en dag vi kommer att
minnas! Tusen tack! Skicka gärna hälsningen vidare.

Gerd Brännbäck
rektor

SÖKÖVIKENS SKOLA torsdag 16.10.2003

Program EU-Handikappår 2003:
Kl.10.00 – 10.45 Öppning med kulturdirektör Georg Dolivo

Kort presentation av gästerna
Dansuppvisning med Gruppo Z
(Alla i festsalen)

Kl.11.00 – 11.45 Grupper
Kl.11.45 – 12.15 Lunchrast
Kl.12.30 – 13.15 Grupper
Kl.13.25 – 13.45 Gemensam avslutning med musikprogram

Idrottsgrupperna har 20-25 deltagare, infogrupperna 15-20 och grupperna med praktiskt arbete
10-15 deltagare.

Skolans adress: Esboviksvägen 10, telefon 80931512 eller 80931511
Man ser läget bra på telefonkatalogens kartsida 34, ruta CT/72, precis på gränsen till ruta CS.
Från Helsingfors kör man längs Västerleden och viker av vid Mårtensbro söderut och fortsätter
längs Sököleden till Esboviksvägen. Om man kommer västerifrån kan man köra längs Gamla
Jorvasvägen ända till Sököleden.

VÄLKOMMEN!
Chris
(tel. 0500425023)

Kulturdirektör George Dolivo öppnar
handikappårets  temadag i Sökövikens skola.
.

”Gruppo Z” hänför publiken.                         .

TEMADAG 2       TILLSTÄLLNINGAR
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SVENSKA DAGEN 6.11.2003 I REHAB CENTER I VÖRÅ

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIET OCH KULTURKAFÉT!

TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUREN

SEMINARIETS PROGRAM

13.00-13.15 Seminariet öppnas
Välkomstord Invalidförbundets ordförande Pekka
Tuominen

13.15-13.35 Kulturen i byarna
Byasekreterare Peter Backa

13.35-13.55 Svenska Kulturfonden och organisationerna
Delegationens ordförande Alice Lillas

13.55-14.15 Ett tillgängligt museum-Ateneum
Museilektor Erica Othman

14.30-16.00 Kaffe + marknad med verkstäder

Barnsånger med tecken som stöd
Margaretha Othman-Sundell och Brita Edlund
Rullstolsdans, Eeva Simons
Konsthantverk, Sirkka Koskinen
Litteratur-lättläst, Johanna von Rutenberg

16.00 FDUV-teatern live eller på video

17.00-20.00 Kulturkafé med program
avgift 10 •
Musik: Tor Hanner och Gustav Antell

Tack för Ditt deltagande och trevlig hemresa!

TILLSTÄLLNINGAR                  SVENSKA DAGEN
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SVENSKA DAGEN       TILLSTÄLLNINGAR

Svenska dagen, som tidigare upp-
märksammats av Invalidförbundet,
arrangerades nu för första gången
gemensamt. I festen som hölls vid
Rehab Center i Vörå deltog ett
60-tal personer. Programmet var
uppdelat i föreläsningar, verk-
städer och kvällsfest.

Som festtalare fungerade Invalid-
förbundets ordförande Pekka
Tuominen, som i egenskap av medlem
i EDF (EU:s handikappforum),
berättade om det handikapp-
politiska arbetet inom unionen.
Peter Backa, byasekreterare, be-
rättade om de vitt skilda
verksamhetsformer man kan syssla
med inom den finländska byaverk-
samheten. Alice Lillas, vice-
ordförande i Svenska Kultur-
fondens delegation, redogjorde
för fondens verksamhet och om
möjligheterna att finansiera
intressanta kulturprojekt.
Museilektor Erica Othman berät-
tade om Ateneums prisbelönta
tillgänglighet och om jobbet med
att förbättra tillgängligheten
till statens övriga konstmuséer.

Verkstädernas aktiviteter och målgrupper var sinsemellan väldigt
olika. Under seminariet var det möjligt att ta del av allt från
hobbyarbeten med papper och tovning, kreativ dans, lättläst
litteratur, barnsånger med tecken som stöd samt ett vidoprogram
om FDUV-Teaterns verksamhet. Konsthanteverket leddes av Sirkka
Koskinen, dansen av Eeva Simons, den lättlästa litteraturen
presenterades av Johanna von Rutenberg medan barnsångsverksaden
hölls av Margaretha Othman-Sundell och Brita Edlund.

Senare uppträdde ännu Eeva Simons med rullstolsdans och Gustav
Antell med pianospel till ackompanjemang av allsång.

S v e n s k a
D a g e n
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TILLSTÄLLNINGAR                    SEMINARIUM 2
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SEMINARIUM 2       TILLSTÄLLNINGAR

Seminarium 2
i Korsholm

Carola Lithén  redogjordw för  samarbetet i Österbotten
år 2003, vilket omfattade  30 skolbesök,t föredrag,  festtal,
en artikelserie om funktionshindrade i Vasabladet , en
dramaföreställning och en julfestst för handikappade barn,
med  160 deltagare.

Håkan Nordman debatterade den nordiska välfärden samt
den höga  arbetslösheten bland handikappade. Positivt är

den  förestående samordningen av Handi-kappservice-
lagen och  Omsorgslagen samt handikapporganisatio-
nernas möjlighet att påverka  i samband med regeringens
handikappolitiska redogörelse år 2006. Ett ”hinderfritt
Europa”.

Maria Österåker redogörde för  företagarnas och
inställning till funktionshindrade (”Invandrare,
handikappade och långtidsarbetslösa som
arbetskraft”, publikation. 107). Ett konkret resultat

av föreläsningen var idén att arrangera en ”handi-
kappmässa” för företag och arbetsgivare, där olika
stödformer och möjligheter presenteras. Tanken är att
mässan  skall erbjuda funktionshindrade en möjlighet  ”att
visa  upp sig”

         Alice Backström Maria Österåker                       .Håkan Nordström

                 Karin  Antell, webmaster FSH                Gustav Antell, musik

Alice Backström, socialdirektör i Korsholm, presenterade
visioner för sin sektor. Med hänvisning till TATO (2004 –
2007) poängterade hon följande punkter;

a)  utökat regionalt samarbete vid produktion av olika
tjänster,
b) utvecklande av systemet med personliga assistenter c)
siktet inställt på en enhetligare lagstiftnin
d) en revidering av strukturerna inom omsorgen om
utvecklingsgrupper
e) större möjligheter för s k  sociala företag; här är det
positivt att se fram emot en lagstiftning

e) sammanfattningsvis kan konstateras att ett större
samarbete skulle ge alla   bättre möjligheter att svara mot
de behov vi har i samhället.

Ulf  Gustafsson avslutade seminariet med en vision över
hur det handikappolitiska samarbetet kunde se ut i
framtiden.

 Seminariet hade 29 deltagare,
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TILLSTÄLLNINGAR ORGANISATIONSSCHEMA                     SEMINARIUM 2
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Finlands Svenska Handikappförbund
styrelse

generalsekreterare

Handikapp-
politiska

delegationen

sekreterare

HANDIKAPPFÖRENINGEN

I SÖDRA FINLAND

styrelse
sekreterare

HANDIKAPPFÖRENINGEN

I ÖSTERBOTTEN

styrelse
sekreterare

Regionala frågor Regionala frågorRiksomfattande
Europeiska
Internationella

Representation
Handikappråd 
Lokalt samarbete

Information
Gemensamma sidor                             

(jfr. neuvokas.fi)
Skolinformation (Hand-

i-handikapp)
Seminarier 

Tradition 
Simsalö Vinterdag
Fastlagstisdag
Forneldsafton

Fritid
Båt och Fiskeklubb 

Projekt
Stödpersonsprojektet
Juridisk konsultation
Organisationsringen

Representation
Handikappforum
FIDIDA
Riksomf. och int. samarb.

Information
Handikappwebben
FSH-Nytt
Seminarier 

Tradition 
Stafettkarnevalen
Svenska Dagen

U-landssamarbete

Projekt
EU-samarbetsprojekt
ID-Inclusive Diversity
Social Access

Representation
Handikappråd 
Lokalt samarbete

Information
Gemensamma sidor                  

(jfr. neuvokas.fi)
Skolinformation (Grodan)
Seminarier 

Tradition 
Fastlagstisdag 
Forneldsafton

Fritid

Projekt
Datero
Handikappombudsman
Julprojektet
Juridisk konsultation
Organisationsringen

Södra Finland Riksomfattande Österbotten
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PROJEKT 1 FÖRVERKLIGADE KOSTNADER            ARTIKLAR OCH MEDIA

Artiklar, reportage och referat i anknytelse till projektet

Borgåbladet; reportage,  Helena Blomqvist, ”Stödperson är guld värd för handikappade”

Finlands Synskadade, Karl Oskar Skogster, ”Hopp om  bättre tider”

FSH-Nytt; referat av samtliga tillställningar, Ulf Gustafsson

Hufvudstadsbladet; reportage,  ”Jukka fick en vän i Annica”

Hufvudstadsbladet; reportage, ”Ett stöd –inte ett vårdförhållande”

Hufvudstadsbladet; debattartikel; ”Servicen måste utgå från individen”

Invalidityö; Tor Essén, ”Livlig paneldebatt i riksdagen”

Läka och Lära; Curt Boucht, Efentligen är varje år ett handikappår”

Mentora; artikel, Björn Wallen, ”EU-handikappåret”

Mentora; artikel; Sonja Londén, ”Funktionshinder inte ett minus utan ett plus”

PROJEKT 1

FÖRVERKLIGADE KOSTNADER

STAFETTKARNEVALEN (BUDGET 1000 €)

HANDIKAPPFÖRBUNDET 1000

STAFETTKARNEVALEN TOTALT                                                                  1000

SVENSKA DAGEN (BUDGET 5500 €)

INVALIDFÖRBUNDET 1783.72
HANDIKAPPFÖRBUNDET 3716.28

SVENSKA DAGEN TOTALT 5500

PROJEKT 1 TOTALT 6500

(SE KOSTNADSSPECIFIKATION BILAGA 1-3)
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GIVEN VID STUDIEFÖRBUNDETS

HÖSTMÖTE  10.12.2003  I   ÅBO.

Under år 2003 har det Europeiska Handikappåret
genomförts med temat icke- diskriminering
(inklusion). Svenska studieförbundet har genom
projektet A+ (Aktivt medborgarskap för funktions-
hindrade) velat uppmärksamma Handikappårets
tema och öka möjligheterna för personer med
funktionshinder till full delaktighet i organisations-
livet.

Finlandssvenska organisationer, samlade till
Svenska studieförbundets höstmöte, vill fortsätta
med att befrämja Handikappårets tema på följande
sätt:

- genom att skapa samarbetsnätverk inom
den tredje sektorn och nya modeller som
motverkar social diskriminering av
personer med synliga eller osynliga
handikapp

- genom att praktiskt beakta funk-
tionshindrades specialbehov och därmed
underlätta deltagande i finlandssvenska
organisationers och föreningars kurser,
läger, möten och andra aktiviteter

- genom att använda och sprida information
om funktionshinder och därmed påverka
attityderna i samhället i en positiv,
inkluderande riktning

RESOLUTION

RESOLUTION      ÖVRIGT
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BUDGET

SEMINARIUM 1 1500
SKOLINFORMATION 3500
STAFETTKARNEVALEN 1000
SVENSKA DAGEN 5500
ARTIKLAR OCH MEDIAB. 1000
SEMINARIUM 2 2500 15000

FÖRVERKLIGADE KOSTNADER

FSH
SEMINARIUM 1
STAFETTKARNEVALEN

SVENSKA DAGEN                              4920 *)  SPECIFIKATIOB

SKOLINFORMATION                             2785 *) SPECIFIKATION

INVALIDFÖRBUNDET

SVENSKA DAGEN                              1783 **) SPECIFIKATION

KÖPTJÄNSTER 2012

OFÖRVERKLIGADE KOSTNADER

ARTIKLAR OCH MEDIEB.
SEMINARIUM 2 (18.2.2004) 3500 15000

**) specifikation

Invalidförbundet

Hyra och förplägnad vid Rehab-Center 1203
Margareta Orhman-Sundell  arvode   100
Eeva Simons     35
Sirkka Koskinen: dagpenning     28
resekostnader   417 1783,72

ÖVRIGT                  BILAGA


