Medlemsbrev våren 2020
I det här utskicket:
• Informa�on om coronaviruset
• Kon�nuerlig kontakt med Stockholms stad
med anledning av coronapandemin
• Jag Kan Cykla - midsommarveckan 2020
• Inställda ak�viteter och FUB-danser
• Uppskjuten kryssning
• Regnbågsfest 29 augus�
• Uppmärksammade EU-projekt
• Skansendagen 2020 inställd
• Save the date!

Informa�on om coronaviruset
Under rådande omständigheter med coronapandemin är det viktigt att alla kan ta del av informationen om
viruset. Nedan ﬁnns länkar till bra information.
Riks FUB
Riks FUB har samlat informa�on om coronaviruset och om hur det påverkar personer med intellektuell
funk�onsnedsä�ning. Där kan även läsa informa�on på lä�läst och med pictobilder.
Länk �ll Riks FUB:s hemsida
h�ps://www.fub.se/rad-stod/det-nya-coronaviruset/
Myndigheten för delak�ghet (MFD)
På MFD hi�ar du informa�on om coronaviruset på lä�läst, teckenspråk etc.
h�ps://www.mfd.se/vart-uppdrag/
Länk
�ll MFD:s hemsida

Kon�nuerlig kontakt med Stockholms stad med anledning
av coronapandemin
Den senaste månaden har FUB Stockholm ﬂera gånger varit i
kontakt med Stockholms stad om hur de agerar rörande
personer med intellektuella funk�onsnedsä�ningar under
coronapandemin. Vi har också försökt bevaka situa�onen via
våra representanter i stadens olika funk�onshinderråd.
Vi har nu ställt oss bakom en skrivelse som Funk�onsrä�
Stockholms stad gjort �ll staden. I den skrivelsen vill vi bland
annat ha svar på hur staden tänker a� omsorgen ska ske
under den �d som daglig verksamhet är stängd och hur
informa�onen �ll de berörda sker. Vi undrar även hur
smi�orisken är iden�ﬁerad, alltså hur många fall det ﬁnns
inom LSS-boenden, vilket förebyggande arbete som pågår
samt om strategier och beredskap ﬁnns för om utvecklingen
h�p://fwww.fubstockholm.se/images/Skrivelse_om_stadens_hantering_av_covid-19_6_maj_2020.pdf
skulle
bli sämre. Du kan läsa skrivelsen här!
Vi har även ha� en dialog med utbildningsförvaltningen om
konsekvenser av en eventuell stängning av grundsärskolan
och gymnasiesärskolan.
Det är komplexa frågor där många överväganden behövs göras innan beslut tas. Vi upplever a� vi som ideell
förening har en vik�g roll i denna process och det framgår även av de kontakter som t ex stadsledningskontoret tagit med oss för rådfrågning.
Läs även om hur riksförbundet FUB agerar na�onellt
under coronapandemin här.
h�ps://www.fub.se/rad-stod/det-nya-coronaviruset/

Jag Kan Cykla - Stockholm
midsommarveckan 2020
Välkommen �ll Jag Kan Cyklas cykelläger på Gubbängens IP i
Stockholm under midsommarveckan 2020. Jag Kan Cykla är
e� projekt initerat av FUB Stockholm och ﬁnansierat av
Arvsfonden. Vi vill lära barn och ungdomar cykla tvåhjuling
och ser fram emot a� se er familj som deltagare. Föräldrar och
vårdnadshavare får gärna vara på plats under lägret men
cykelträningen tar vi hand om. Varje cyklist kommer a� ha en
�ll två ledare.
Cykellägret pågår söndag �ll torsdag den 14-18 juni. Det
kommer a� vara fem dagliga cykel�llfällen á 90 minuter,
09.00-10.30 eller 10.45-12.15. Avgi�en är 400 kr per deltagare.
Anmälan och frågor görs �ll bengt@fubstockholm.se.
Intresset är stort och vi tänker a� det är vik�gt för
ungdomarna med rörelse så långt det är möjligt och väljer a�
erbjuda cyklingen utomhus. Jag Kan Cykla följer utvecklingen
av Covid -19 noggrant och anpassar verksamheten �ll
myndigheternas riktlinjer.
h�p://www.fubstockholm.se/images/inbjudan_midsommar_2020_gubbangen.pdf
Läs hela inbjudan här!

Alla fri�dsak�viteter i FUB Stockholm är inställda resten av
vårterminen 2020
Sedan i mi�en av mars är all vår fri�dsverksamhet inställd på grund av coronavirusets utbredning i Stockholm.
Då läget for�arande är allvarligt har vi bestämt a� inga fri�dsak�viteter kommer a� återupptas innan
sommaren. Våra cykelläger i sommar kan dock genomföras e�ersom de ﬂy�as utomhus.
Förhoppningsvis kan vi starta upp som vanligt igen �ll hösten med preliminär terminsstart under vecka 35 som
är sista veckan i augus�.
Du som varit med under våren 2020 i våra veckovisa ak�viteter kommer inte a� betala någon terminsavgi� i
höst.
Så fort vi vet mera kommer vi a� lägga ut informa�on på vår Facebooksida och hemsida. Vid frågor, kontakta
gärna vårt kansli via mejl: info@fubstockholm.se eller telefon: 08 600 16 74.

https://www.facebook.com/FUBStockholm/?ref=bookmarks
Facebook - @fubstockholm

Hemsida
- fubstockholm.se
h�p://www.fubstockholm.se/

Uppskjuten kryssning
Vår inplanerade sommarkryssning den 12 juni är framﬂy�ad
�ll 27 november. Alla som bokat har blivit kontaktade av
Tallink Silja. Du som ännu ej bokat är välkommen a� boka
plats på kryssningen 27 november istället. Samma priser
som för sommarkryssningen gäller.
Läs inbjudan �ll kryssningen här!
h�p://www.fubstockholm.se/images/kryssning_sommar_2020_ny_pdf_klar.pdf

Regnbågsfest 29 augus�
Vi planerar a� genomföra en Regnbågsfest på
Stallet, Stallgatan 17, lördag 29 augus�. Denna
Regnbågsfest arrangeras �llsammans med RFSL
Stockholm och deras projekt ”Jag är berä�aren”.
Vi vänder oss främst �ll ungdomar och unga vuxna
med funk�onsnedsä�ning. Oavse� om du �llhör
gruppen HBTQ-personer eller inte är du varmt
välkommen �ll en härlig och färgsprakande festkväll
med DJ och liveband. Och det är fri entré!
h�p://www.fubstockholm.se/images/rsmte_2020_pdf_lg.pdf
Inbjudan �ll Regnbågsfesten kommer i nästa
medlemsbrev som kommer i juni.

Uppmärksammade EU-projekt där FUB Stockholm deltagit
FUB Stockholm har varit med i två spännande EU-projekt de senaste åren, Access och Lights On Rights! Nu har
vi fått veta att båda projekten fått mycket stor uppmärksamhet i utvärderingen av EU efter projektens avslut.
Det tycker vi är fantastiskt roligt! Framförallt kändes det att vi verkligen jobbade sida vid sida och hand i hand
med personer med intellektuell funktionsnedsättning i projekten.

Access (2017-2019)

Lights On Rights! (2015-2017)

Organisa�oner från Ungern, England, Slovenien och
Sverige deltog. Projektets sy�e var a� ta fram kurser
i grundläggande IT samt säkerhet på nätet. Även
kurser i grundläggande engelska i samband med
användning av t ex sociala medier togs fram.
Projektet var först ämnat för personer med lindrig
intellektuell funk�onsnedsä�ning men vi tyckte a�
även gruppen med må�lig intellektuell funk�onsnedsä�ning skulle inbegripas och så blev det också.
E�er projektets slut erbjuder nu Studieförbundet
Vuxenskolan kurser i grundläggande IT samt hur
man ska förhålla sig �ll sociala medier. Målgruppen
är främst personer i daglig verksamhet.

Totalt deltog organisa�oner från 5 olika länder
(Spanien, Polen, Ungern, Slovenien, Sverige).
Projektet handlade om a� medvetandegöra vilka
rä�gheter personer med intellektuell funk�onsnedsä�ning (IF) har i samhället och hur den som har
IF kan kräva sina rä�gheter. Varje land var värd för
varsi� möte och varje möte hade e� tema som
exempelvis ”självbestämmande”, ”fri�d” och
”boende”. I FUB Stockholms delega�on ingick all�d
två personer med IF på varje resa vi gjorde i
projektet, något som vi tror la grunden för a�
projektet blev så lyckat.

I april 2020 meddelade den na�onella avdelningen
av Erasmus+ i Ungern a� projektet Access har
utvärderats och få� 95 poäng av 100 möjliga, vilket
innebär betyget ”utmärkt projekt”. I mo�veringen
anges bland annat a� access är ”e� projekt med
innova�va och värdefulla resultat”.

Under våren 2020 har en expertpanel inom EU valt
ut de�a projekt som ”success story”. Det innebär a�
projektet särskilt har utmärkt sig vad gäller kvalité,
relevans och resultat. Expertpanelen anser a�
projektets framgång kan tjäna som inspira�on för
andra och därför kan anses som en framgångssaga.
Läs
mer om dessa och andra projekt här!
h�p://www.fubstockholm.se/aktuellt/projekt

Skansendagen 2020 är inställd
Tyvärr är årets medlemsdag på Skansen inställd på grund av coronaviruset. Så här skriver Kjell Erlandsson, som
är ansvarig producent för denna dag på Skansen:
Skansen är i ett extraordinärt läge och står inför sin största utmaning i modern tid.
Skansen ser nu över sin programverksamhet för 2020 och de konsekvenser som Corona har inneburit. Skansen
kommer att vara en öppen park med fokus på djur och natur med strövområden men utan verksamhet som
lockar till större folksamlingar och därmed risk för smittspridning.
De omständigheter som Corona medför är utom vår kontroll och vi måste tyvärr ställa in vårt samarbete inför
kommande sommarsäsong och programmet ”Ett Skansen för alla – Med alla sinnen” på Skansen den 26
augusti.
Skansen följer löpande de riktlinjer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten, vilka kan ändras med kort varsel. Vi
hoppas dock på att vi med kort framförhållning och i mån av tillgänglig tid att det ﬁnns en öppning för ett
engagemang. Men vi kan dock inte lova något varken på kort eller lång sikt. Vi tänker både på er medverkande
och våra gästers bästa.
Vi hoppas på er förståelse! / Kjell Erlandsson.
Liksom Kjell hoppas vi ändå a� det kan bli en Skansendag även i år. Senast i nästa medlemsbrev i juni vet vi
med säkerhet om Skansendagen blir av eller inte.

Save the date!
• Cykelläger i Stockholm: 14-18 juni
• Äventyrsbad med RBU: 10 oktober
• Cykelläger i Stockholm: 26-30 okt
• Öppet Hus särskolan: 10 nov
Nästa medlemsbrev kommer i juni under midsommarveckan!
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