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Succé igen – konferensen i Falköping
Återigen hölls en stor konferens om idéburen
vård och social omsorg i Falköping.
Återigen var det succé.
Från lunch till lunch, i grupper och plenum,
hölls samtal om idéburen välfärds
utmaningar och möjligheter.
Enligt enkäten efteråt var det enighet till
hundra procent om att hundra procent är
nöjda och rekommenderar andra att komma
nästa år.
På bilden Anton Blomster, som talade om att
våga – och berättade om insatser han dragit
igång för ensamkommande i sin
hemkommun för att ge de ensamkommande stöd i skola och liv. Albins insatser har gett honom Raoul
Wallenbergpriset för ungt ledarskap.
Bilder från en del av seminarierna och lite annan info om konferensen finns på länk nedan.
Väl mött nästa gång.
Läs mer...

Vill du vara med och utveckla Famna?
Vi förstärker medlemsservice och påverkansarbete
Famna skapar en ny tjänst med inriktning på medlemsservice och påverkansarbete.
Särskilt viktiga utvecklingsfrågor är upphandlingar och avtal, liksom att skapa tillgång för våra
medlemmar till ekonomiska medel för utveckling.
Läs mer...

Mobilitetscenter är Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017:
För ökad trafiksäkerhet
Till Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017 har
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utsetts organisationen Mobilitetscenter i Göteborg.
Pristagaren Mobilitetscenter har tagit fram en
utbildning och databas för arbetsterapeuter som ska
bedöma personers lämplighet att köra bil vid
funktionsnedsättning, till nytta för individer, trafik och
samhälle.
På bilden fr.v. Ingrid Bolin och Mona Fritzson från
Mobilitetscenter.
Läs mer på länk nedan.
Läs mer...

EU-toppmöte om sociala frågor – Göteborg 16 och 17 november
Den 17 november anordnas ett socialt EU-toppmöte i Göteborg på inbjudan av statsminister Löfvén och
EU-kommissionens ordförande Juncker.
Dagen innan, den 16 november, kommer Europeiska kommissionen tillsammans med Europeiska
Ekonomiska och Sociala Kommittén hålla ett evenemang om sociala ekonomin och idéburet
företagandes bidrag till framtidens arbetsliv, och där Famnas generalsekreterare medverkar.
Detta evenemang ger möjlighet att samtala tillsammans och träffas med aktörer inom sociala ekonomin,
ministrar och andra aktörer om förutsättningar för den sociala ekonomin.
EU-mötet har rubriken ”Social Summit for Fair Jobs and Growth”, ungefär ”Socialt toppmöte för schyssta
jobb och tillväxt”.
Nedan på länk finns mer information.
Läs mer...

Betaniastiftelsen: Nu lanseras Kulturarenan
- digital kultur i vård och omsorg
I höst lanseras Kulturarenan – en samlingsplats
för kultur online för den som inte kan ta sig till
scenerna.
"Kultur där du är och när du behöver den."
Tjänsten är öppen för alla, den är gratis och nås
utan inloggning på surfplatta, mobil och dator. Det
behövs bara en stabil uppkoppling.
Här nås konserter och föreställningar från ledande
kulturinstitutioner, t ex Konserthuset Stockholm,
Musik i Syd, Göteborgs symfoniker och Dramaten.
Många längtar efter kultur som ett meningsfullt
tidsfördriv eller existentiellt stöd. Det kan vara en källa till hopp eller locka till minnen och samtal.
Kulturarenan kan användas individuellt eller som en gemensam aktivitet.
Tjänsten är ett lyckat exempel på hur idéburen välfärd genom Betaniastiftelsen har lyckats brygga
över offentlig och privat sektor, liksom kultur- och socialsektorn, med nationell spridning så att
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insatserna kommer många människor till del.
Genom Kulturarenan kan vi även visa på de existentiella och kulturella dimensionerna av e-hälsa, något
som förstärker regeringens vision om att Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa år 2025.
“Visst, det finns studier som visar att kultur inte tar bort diagnoserna. Sjukdomarna försvinner
inte bara för att vi förser människor med en möjlighet att ta del av kultur. Men livskvaliteten och
välbefinnandet, förutsättningar att orka med de sjukdomar vi ska bära, DET kommer vi åt.” (Johan
Sundelöf, läkare och programchef, Betaniastiftelsen)
Kulturarenan hittar du på länk här.
Informationssidor särskilt till dig som är vårdpersonal, beslutsfattare samt vårdtagare eller närstående
finns på länk här.
Foto av Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen, från Enköpings lasarett.

Göteborg 8 november:
Delaktighet även för personer med
psykisk funktionsnedsättning

Vad händer om natten?
Nationell konferens på
Sigtunastiftelsen.

Alla människor har rätt att vara delaktiga i
samhället! Full delaktighet handlar om möjligheten
för oss alla att vara delaktiga inom samhällets alla
områden, oavsett funktionsförmåga, till exempel
på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga
miljöer.

Konferens på Sigtunastiftelsen 23 – 24 november.

Tid: 14.00-16:00
Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17
B, Göteborg
Kom och lyssna till Malin Ekman Aldén,
generalsekreterare för MFD, som berättar för oss
om hur de följer samhällets arbete med fokus på
psykiska funktionsnedsättningar.
Seminariet anordnas av Bräcke.
Eftermiddagen avslutas med en stund för frågor
och dialog. Vi bjuder på kaffe och kaka
Seminariet är kostnadsfritt. Mer info nedan.

Att vara människa i vården - vad händer om
natten?
Sigtunastiftelsen i samverkan med
Betaniastiftelsen anordnar konferens riktad till
människor som är verksamma inom vård och
omsorg, samt beslutsfattare inom dessa områden.
Vem bär människorna i vården om natten? På
natten kommer tankarna och frågorna – och ibland
svaren.
I vården är också natten arbetstid då fysiska,
psykiska och existentiella behov ska mötas. Hur
ser arbetet i vården ut nattetid? Vad har sömnen
för betydelse i våra liv?
Läs mer på länken nedan.

Läs mer...

Idéburen innovation - återerövring av
ett begrepp
Frukostseminarium anordnat av Forum den 22
november.
Den idéburna sektorn är känd för sina nytänkande
verksamheter och arbetssätt, men omtalas sällan i
termer av innovation.
Vad är idéburen innovation och hur kan det
förändra världen?
Hur kan vi synliggöra och stärka ideella sektorns
roll i utvecklingen av framtidens lösningar?

Läs mer...

Nu hyllar vi ideella sektorn!
Nu hyllar vi ideella sektorn på den Internationella
Frivilligdagen 5 december!
Forum bjuder in till civilsamhällesmingel med
snittar, underhållning och prisutdelningar. Chans
att träffa andra som brinner för ideellt
engagemang.
Ur programmet:
Pris till Årets initiativ och årets
Civilsamhällesstipendiat, och självklart vår egen
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Civilsamhällesminister Alice Bah Kuhnke.
Läs mer och anmälan nedan
Läs mer...

När: Frivilligdagen 5 december 2017
Tid: 17.00-19.30
Plats: Postmuseum (Restaurang Treskillingen),
Gamla Stan i Stockholm. Huvudentrén ligger på
Lilla Nygatan 6.
Länk nedan.
Läs mer...

Famnas Tillväxtrapport:
Idéburna i välfärden ökar tillväxten
Ökad tillväxttakt. Så kan Famna sammanfatta
utvecklingen för sina 73 medlemmar under 2016.
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare i Famna,
säger:
"Det är glädjande att se att många av våra
medlemmar växer rejält. Men tillväxten borde vara
ännu högre för att vi ska öka vår andel av välfärden i
Sverige."
Läs mer...
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