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18 maj – Famnas årsmöte och
öppet seminarium – Välkommen!
Den 18 maj samlas Famnas nya och gamla
medlemmar liksom andra intresserade.
På förmiddagen talar civilminister Ardalan
Shekarabi, som har tillsatt Välfärdsutredningen.
Det blir chans till frågor och diskussion.
Därefter talar utredaren Göran Stiernstedt, som
bland annat står bakom utredningen ”Effektiv
vård”.
Själva årsmötet börjar kl. 14.00.
Plats: Stockholms sjukhems aula. Adress
Mariebergsgatan 22 (Fridhemsplan, Stockholm).
Tid: Onsdag 18 maj, kl. 9.30 – 16.30.
Civilminister Shekarabi talar 11.15, dagen avslutas
med mingel.
Programmet finns på länk här.
Välkommen med din anmälan på anmälningslänk
nedan, senast 11 maj!
Anmälningslänk här

Karta till Famnas årsmöte och
seminarium
Adressen är Mariebergsgatan 22, huvudentrén på
Stockholms sjukhem.
Välkomna!

Nya medlemmar
Senaste året har Famna fått en mängd nya medlemmar. Nu består Famna av 72
medlemsföretag/organisationer. Nya och välkomna är:
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444459437046415F4279454259/414A584B76484451437546455B4171

Sida 1 av 6

Famnas nyhetsbrev maj 2017

2018-09-26 15:38

Swedish empowerment center
IFS/CS
Valjeviken
Hagastiftelsen
Viktoriagården
Sankt Lukas Göteborg
Viktoriagården
Dormsjöskolan
Reningsborg
Mo gård
Mobilitetscenter
Guldfällen
Livendo HVB
Atim
Stiftelsen Norrbyvälle
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Rudolf Steinerstiftelsen
Stiftelsen Eir
LaSSe Brukarstödcenter ek för
Fri Assistans AB

Årets Välfärdsförnyare 2017 – Bräcke diakoni?
Tidningen Dagens Samhälle anordnar Stora
Samhällsgalan för tredje året i rad. På galan utser
tidningen ”Årets välfärdsförnyare”.
Galan går av stapeln den 10 maj.
En av slutkandidaterna till att vinna titeln Årets
Välfärdsförnyare är Famna-medlemmen Bräcke
diakoni.
Bräcke diakoni har nominerats för sitt mobila
vårdteam som klarade asyltrycket då många
migranter kom, flera av dem med vårdbehov.
Bräcke diakonis mobila vårdteam startade redan 2013, då ett stort asylboende öppnade i Skara. Bräcke
diakonis vårdcentral på orten blev ansvarig för flyktingarnas hälsoproblem och hälsoundersökningar.
”Det handlade om väldigt många människor, med ont om pengar, utan svenskakunskaper, och ibland
med psykiska problem. De kunde i realiteten inte ta sig till en vårdcentral”, säger Eva Öfwerman,
verksamhetschef för den mobila vårdcentralen, till tidningen Dagens Samhälle.
”Så vi packade ner vad vi behövde i resväskor och åkte till dem i stället”, säger Ewa Öfverman till
tidningen.
Bräcke diakoni är nominerad till att vinna Årets välfärdsförnyare med motiveringen och beskrivningen:
”För att klara vårdbehoven när antalet asylsökande boomade i Västra Götaland startade Bräcke diakoni
en mobil vårdcentral för vård på plats på asylboenden. Resultat? Minskade kostnader, snabbare hjälp
och tryggare patienter.”
Läs mer...

Träff Kvalitetsnätverk 17 maj
Den 17 maj kl 13-16 träffas Famnas Kvalitetsnätverk, och alla som kan och vill är välkomna att vara med.
Vid detta tillfälle kommer bland annat Thomas Schneider medverka och föra en dialog om utredningen
om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (SOU 2015:03).
Thomas är kvalitetschef på Bräcke diakoni och har varit med i utredningens expertgrupp.
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444459437046415F4279454259/414A584B76484451437546455B4171
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Vid nätverksträffen kommer även andra kvalitetsfrågor och relevanta frågor att lyftas.
Plats: Klara Södra kyrkogata 1, plan 9 (Sensus)
(Kvalitetsnätverket är en träffpunkt för medlemsorganisationer i Famna, där det förs diskussioner om
kvalitetsutveckling inom vård och social omsorg, och resonemang om vad som förenar idéburnas
kvalitetsarbete.).

Vernissage, uppvisning, samtal onsdag 7 juni kl. 13 – 16
Kom, lyssna, inspireras
på vårens Värdeforum.
Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms
län visar exempel på förbättringsarbete.
Här visas exempel på förbättringsarbeten för ASF
inom
* arbetsmiljökunskap,
* caféutveckling,
* textilmakare,
* hunddagis,
* IT-makare,
* öka antalet deltagare
Om att:
* förbättra för deltagarna
* utveckla ASF-verksamheten
* skapa uthållig ASF-verksamhet
Plats: Grillska Huset, Stortorget, Gamla stan.
Tid: 7 juni kl. 13-16
Bakgrund: Inom ramen för projektet Kugghjulet har flera ASF-er deltagit i Värdeforum, som är en
Famna-utbildning i systematiskt förbättringsarbete, och avrundas med öppet vernissage, 7 juni.
Kom och bli uppfylld!
Anmäl dig till info@famna.org senast 1/6
Ange ”Värdeforum”, och ev. allergier eller hjälpmedelsönskemål
Välkommen!
Läs mer...

Vitalis - eHälsa
Den 25-27 april gick årets största ehälsokonferens av stapeln på Svenska Mässan i
Göteborg. En mässa med deltagare från hela
Skandinavien.
Bland de medverkande fanns flera representanter
från Famna-medlemmarna Bräcke diakoni och
Danvikshem. Famna framträdde också som
moderatorer, och flera deltagare bland besökarna
kom från idéburen vård och omsorg.
Nästa års mässa går av stapeln 24-26 april. Vill

Kvalitet och säkerhet i vård internationellt
Den 27-28 april var det dags för International
Forum on Quality and Safety in Healthcare.
En stor konferens som berörde många områden
inom kvalitets- och förbättringsarbete, med stort
fokus på patienten som medskapare till sin egen
vård och omsorg.
Många av föreläsningarna från denna konferens
kan vara intressanta och finns att tillgå på webben,
se länk nedan.

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444459437046415F4279454259/414A584B76484451437546455B4171
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man vara med och presentera kan man inom kort
lämna sitt bidrag till Vitalis hemsida, där man
också kan läsa mer om årets mässa.

Läs mer...

Läs mer...

Studenter – sök Civilsamhällesstipendiet 2017
Skriver du uppsats om civilsamhällets roll i välfärden och vill få möjlighet att sprida din uppsats till fler?
Då ska du söka Civilsamhällesstipendiet. Skicka in motivering och din uppsats senast den 11 juni. Tipsa
dina vänner!
Uppsatsen ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå. Den ska behandla någon aspekt av
civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen. Uppsatsen ska också bidra till ökad kunskap och stimulans
inom området.
Uppsatsen skickas till
uppsats@famna.org
senast den 11 juni 2017.
Läs mer...

Fixa trädgården? Flytta?
Kontakta ”Blixtjobb”
Blixtjobb är ett socialt företag som drivs av Stadsmissionen i
Stockholm.
Genom att anlita Blixtjobb ger du arbetstillfällen åt människor
som lever i utsatthet och missbruksproblematik. Du som anlitar
Blixtjobbs tjänster för exempelvis flytthjälp och trädgårdsarbete
får inte bara ett arbete utfört. Du gör en ovärderlig insats, såväl
för samhälle som för människa.
Många människor står utanför arbetsmarknaden, trots att de
kan och vill arbeta. Att bryta mönster få ansvar och ingå i en
gemenskap är nyckeln till att hitta styrkan att förändra sin vardag.
Trädgårdsarbete, flytthjälp och bud är exempel på arbeten som utförs.
Läs mer...

Göteborgsvarvet 20 maj – Team Stadsmissionen
Det finns möjlighet att göra en insats för stadens utsatta barn
och unga genom att delta i ett av Göteborgs roligaste
evenemang!
Det är genom att springa i Team Stadsmissionen under
Göteborgsvarvet.
Pengarna går till att ge barn och unga som lever i socialt och
ekonomiskt utanförskap fantastiska sommarminnen.
För många av de familjer som får möjlighet att åka på

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444459437046415F4279454259/414A584B76484451437546455B4171
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Stadsmissionens sommarläger är det årets höjdpunkt och en möjlighet att för en stund släppa vardagens
svårigheter och bara njuta av tillvaron, av att umgås och vara en vanlig familj.
Du kan hjälpa Stadsmissionen att hjälpa. Du kan göra skillnad. Förra året fick Stadsmissionen in 700 000
kronor på Göteborgsvarvet!
Läs mer...

Båt 370 – Seminarium 23 maj - Skyddsvärnet
Hur är det att vara flykting i en sjunkande båt
mellan Turkiet och Grekland?
Välkommen till ett seminarium som förmedlar berättelser från själva epicentrum av flyktingsituationen
kring Medelhavet.
Arrangör är Skyddsvärnet.
23 maj kl.13.00- ca 15.00
Plats: ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm
Läs mer...

Investering i framtid för unga ensamkommande
I Göteborg gick nio idéburna organisationer samman för att möta, ta hand om och ge hopp åt
ensamkommande unga.
Hur gick det? Det finns en rapport om resultatet.
Organisationerna skriver till exempel:
Bemötandet spelar roll – Rädda Barnen
Nu blir det lättare att få jobb – Bräcke diakoni
En fritid med mening – Individuell Människohjälp
Främlingen blir mindre främmande – Röda Korset
500 samtal – Skyddsvärnets krismottagning
”Aref är som vår tredje pojk.” – Räddningsmissionen
Ett citat:
”En stor del av jobbet handlar om att få de här barnen och ungdomarna att kunna känna hopp igen och
tron att det de gör från dag till dag, gör skillnad. Att de har möjlighet att bygga upp ett nytt liv i Sverige.”
Läs rapporten på länk nedan.
Läs mer...

Second hand i Malmö – tips
Skåne Stadsmission driver fyra butiker i centrala Malmö.
Här kan du göra prisvärda inköp och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.
Adresser:
Stora Kvarngatan 51
Mobilia, Centrumhuset plan 2
Östra Förstadsgatan 8
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444459437046415F4279454259/414A584B76484451437546455B4171
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Claesgatan 8
Butikerna har lite olika inriktning, läs mer på länken nedan.
Läs mer...

Köksbiträden redo för jobb
Nu i maj är elever som går utbildningen "Köksbiträde" klara och
redo för jobb.
Nu söks arbetsgivare som har behov av personal.
På uppdrag av Stockholms stad har Skyddsvärnet genomfört
en utbildning till köksbiträde.
Skyddsvärnet skriver:
”Våra blivande köksbiträden har genomgått en 20-25 veckors utbildning där de har fått en bred
teoretisk och praktisk kunskap som de kommer att ha användning för i olika kök.
Efter genomförd utbildning kan våra blivande köksbiträden bland annat livsmedelshygien,
maskiner och teknik, recept, grundsåser och presentationstekniker. Eleverna har kunskapen som
branschen kräver av ett köksbiträde och lite till.”
Läs mer...
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