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Konferenslokal

Sjöhistoriska museet

FOMS i samarbete med Kultur och Kvalitet bjuder in
till en inspirationsdag om konst, design och dans.
Övriga konferensdagar står delaktighet och hälsa i
fokus hos våra föreläsare. Avslutar konferensen gör
Kjell Stjernholm med fråga ”Rätten till Kultur och fritid
på lika villkor-vad betyder det i praktiken?

FOMS är en rikstäckande ideell yrkes-och
intresseföreningen som har till syfte att stödja och
inspirera tjänstepersoner och andra med intresse för
fritids-, rekreations-och kulturfrågor för personer med
funktionsnedsättning.
Anmälan till konferensen gör du på www.foms.se/anmalan

Program FOMS Rikskonferens 25 mars
13.00-13.30 Välkommen till FOMS Rikskonferens - Niclas Eriksson
Välkommen till Inspirationsdag med Kultur och Kvalitet - Kerstin Björsson
13.30-15.00 Design och modevisning med Kulturlabbet
”Modelejon och Katla” och ”Royal Remake” är två textila remake-projekt som undersökt konsten
att skapa och bära egendesignade kläder. Kläderna har sedan blivit modefoton som blivit
modevisningar och en fotoutställning. Under dagen får ni uppleva kläderna genom en
modevisning och med foton och Kulturlabbet berättar om hur kläderna skapats. Vi får också
möjlighet att delta i en workshop och prova på teknikerna som varit grunden till Kulturlabbets
signerade kläder - ”Bollkragen ”
Kulturlabbet är en daglig verksamhet för ord-, bild-och scenkonstnärer med intellektuella
funktionsnedsättningar. Sedan 2001 har de bidragit med att bredda, berika och fördjupa
Göteborgs konstscen med foto-och konstutställningar, innovativ scenkonst,
popmusik, textildesign och poesi.

15.00-15.30 Fika
15.30-17.00 Dans och ledarskap med DansVariation
DansVariation är ett Arvsfondprojekt som drivs av SV i samarbete med Teater Slava
DansVariation erbjuder dansaktiviteter och dansutbildningar för personer med intellektuell
funktionsvariation. De arbetar med att personerna ska utvecklas, arbeta och få en röst i
kultursektorn. Dansledarna sprider glädje, kunskap och energi på konferenser och andra
evenemang. Dansvariation håller en workshopmed uppvärmning och kreativa rörelseövningar.
Bekväma kläder är bra. Var med eller se på, kom som du är!

Frågor om programmet denna dag: Kerstin Björsson, mobil:076-6712766
kerstin@kulturochkvalitet.se http://www.kulturochkvalitet.se/konferenser/konferens-2020/
Inspirationsdagen är ett samarrangemang mellan FOMS och Kultur och Kvalitet (KoK).
Dagen genomförs med stöd från Allmänna Arvsfonden och KoK:s arvsfondsprojekt
KulturByråkraterna.

Program FOMS Rikskonferens 26 mars
09.15-10.00 Myndighet för delaktighet (MFD) – Siri Morawski
Aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning? - en nationell blid av området
Den sista mars lämnar MDF sin rapport om en aktiv fritid till regeringen. Siri Morawski från
MDF berättar om de undersökningar som MDF genomfört och rapportens huvudresultat.

10.00-10.30 Fika
10.30-11.30 DigiJag - Kerstin Gatu
Att få och kunna vara Digital
Personer med intellektuella funktionsnedsättningar, IF står i stor utsträckning utanför det
digitala samhället. Detta trots att datorer är bra på att kompensera för de svårigheter
som finns och studier visar en grupp som är mer utsatta än andra på nätet. Anpassad IT
på Mora folkhögskola har många exempel på hur IKT kan ge ökad delaktighet inom Hälsa,
Kultur, Natur och Samhälle

11.45-12.30

Ge makten vidare – Lotte Cederholm
Arvsfondprojekt FUB Uppsala 2017-2020
Projektet har testat olika sätt att öka inflytande och delaktighet för målgruppen i
personkrets 1 enligt LSS. Ett kansli på åtta personer har utvecklat en sambandscentral med
100 personer ur målgruppen. Struktur och systematik saknas för målgruppens delaktighet
och inflytande men genom att arbeta med det på olika sätta har vi fått positiva samarbeten.
Arvsfonden har beslutat att bevilja projektet ett fjärde år-ett så kallat bryggstödsår- för att
nu i nära samverkan med Uppsala kommun föra över delar av projektet till kommunen för
ansvar och förvaltningen.

12.30-13.30

Lunch

13.30-15.00 Cyberhjärta - Jesper Petersson
Med teknikens framfart utvecklas både intressen och krav från oss alla och nya dörrar
öppnats som ger möjlighet till aktivitet och rörelse. TV-och datorspel, appar, prylar och
Virtual Reality är verktyg som vi använder i vårt arbete och nöje, men Cyberhjärta tänker
utanför ramen för hur man kan använda dessa tekniker. Cyperhjärta inspirerar till nya sätt
att använda dessa som träningsredskap eller för social träning. Jesper Petersson ger en
inspirerande föreläsning om teknikens möjligheter. Jesper visar också exempel på andra
innovationer, så som Funkibators bokförlag som tagit ett grepp kring barnböcker med
funkisfokus.

15.00-15.25 Fika
15.25-15.50 Mega Mind – en science centerupplevelse för alla
Tekniska har under de senaste åren gjort en rad satsningar på tillgänglighet som sträcker sig
långt bortom grundläggande nödvändigheter som ramper och hissar. För att göra upplevelser
tillgängliga för publik med både kognitiva och fysiska funktionsvariationer, behöver allt från
information på webben, öppettider, besökar-och pedagogtäthet och utställningsbyggen
tänkas in. Maria Olsson, tillgänglighetsansvarig på Tekniska och Maria Back ansvarig för
science centret Mega Mind, berättar hur museet kan fungera som förebild för fler publika
verksamheter i landet och höja ribban för tillgängligheten.

16.00-17.00 FOMS årsmöte

Program FOMS Rikskonferens 27 mars

09.00-09.45

Allmänna Arvsfonden – Cecilia Eriksson/Catrin Fryklund
Allmänna Arvsfonden stöttar det engagemang och de idéer som finns hos föreningar,
organisationer och kommuner i nära samverkan med civilsamhället.
Varje år finansieras cirka 400 nyskapande och utvecklande projekt som kan bidra till
göra livet, vardagen och fritiden bättre för barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning. Allmänna arvsfonden berättar om vilka kriterier som gäller för
fondens två bidragsformer: projektstöd och lokalstöd.

09.45-10.15

Fika

10.15-12.15

Kjell Stjernholm
Rätten till Kultur och fritid på lika villkor – vad betyder det i praktiken
Funktionsrättskonventionen anger rättigheter inom kultur, information, bildning och
delaktighet. En förmiddag med goda exempel och svåra frågor att bena ut.
Vart vill vi och hur når vi dit? Kjell Stjernholm är kreatören bakom Moomsteatern,
troligen världens enda fullprofessionella teater baserad på skådespelare med IF.
Han är en av upphovspersoner till den internationellt prisbelönta metoden för
valdeltagande och tillgänglig politik – ”Mitt val”. Han hjälper föreningsliv med
projektutveckling. I sin nuvarande roll som nationell samordnare på Studieförbundet
Vuxenskolan utvecklar han folkbildning och kultur i enlighet med
funktionsrättskonventionen över hela Sverige, ofta i samarbete med funkorganisationer,
kommuner eller myndigheter.

12.15

Avslutning

FOMS styrelse tackar för ditt deltagande!
Välkommen åter!

Praktisk information
Du kan anmäla dig till alla tre dagarna. Har du inte möjlighet att deltaga på hela
konferensen kan du anmäla dig till de dagar du önskar.
Varje konferensdag kostar 1000 kr.
Måltider som ingår
Dag 1
Fika
Dag 2
Fika/Lunch/Fika
Dag 3
Fika
Anmälan senast 28 februari 2020
Görs på www.foms.se/anmalan
Företaget Dinkurs.se skickar faktura på den mailadress som uppgetts vid
anmälan.
Fakturan ska vara betald senast 13 mars.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Tänk på att vara sparsamma med dofter på grund av allergier.
Konferensen hålls på Sjöhistoriska museet som ligger på norra Djurgården i
Stockholm. Besöksadress är Djurgårdsbrunnsvägen 24.
Från Centralstationen är det ca 3,6 km.
Buss 69 som går från Centralen och som stannar utanför Sjöhistoriska.
Kommer du med egen bil finns det gott om parkering som har en avgift per
timme dygnet runt.

Årets FOMS-konferens erbjuder inga boendealternativ utan man bokar själv det
boende man önskar.
Konferensansvarig
Åse Magnusson
ase.magnusson@vaxjo.se

Välkomna

