Individuellt Liv i Gemenskap
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi
DETTA KULTUREVENEMANG HAR VARIT MÖJLIGT ATT GENOMFÖRA
TACK VARE DESSA ANNONSÖRER OCH SPONSORER

ICA KÖPCENTER JÄRNA

AB JÄRNA TRÄ

din ”Woody” bygghandel på orten
Tuna Industriväg 19
www.jarnatra.se

Service; 8-21 alla dagar!
Kunnig och trevlig personal.
Korta kassaköer. Packhjälp
och mycket mer på Storgatan 4

FOLKPOOL

Varmt välkommen till vår utställning i
Järna. Vi tillverkar och säljer swimmingpooler för nordiska förhållanden och
spabad för utomhusbruk året runt.
www.folkpool.se

MT:s Bygg & Snickeri AB

Grundare av verksamheten TaForm
Vi ser långsiktigt på våra kundsamarbeten
Byggservice och Entreprenad från grund till tak
Norra Stationsgatan 26, Nykvarn
Tel: 08-552 479 99 mobil: 0737 18 00 15

Ekologiska grönsaker och frukter
Direkt till din dörr
Titta in på www.ekoladan.se

RK LAURÉNS AB

Ekonomi, redovisning och
fastighetsförvaltning
Nyhem, telefon: 08 551 700 80

Ekobanken

mer än pengar.
www.ekobanken.se
Tel: 08 551 714 70

UMIL

Och ett stort tack till

KONSUM JÄRNA
Löwens väg 2,
som bidrar med frukt

Tuna Industriväg 11, 153 22 JÄRNA
08 551 784 00
www.hgruppen.se

pedagogik, design,
utbildning & grafisk konsultverksamhet
telefon 0706 42 89 00
umil@telia.com

Ett samarbete mellan Föreningen ILG och lokala företagare.

FÖRENINGEN ILG
Pl. 1800, 153 91 Järna
Medlemsavgift 100 kronor Bankgiro 363-2833
Ej medlem betalar för detta evenemang 125 kronor/biljett

ILG, Individuellt Liv i Gemenskap
Omsorgstagare ska ha rätt att söka sig till den verksamhet
där man har störst möjlighet att utvecklas och leva ett gott liv.

Inbjudan till ILG-dagen
LÖRDAG 25 APRIL 2009
Elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta,
alla är ni välkomna till en innehållsrik dag med möjlighet till fortbildning och tid för att mötas,
med tid till samtal och inte minst underhållning.
dagens tema

VERKSAMMA KRAFTER
– i varje människa finns en unik, utvecklingsbar kraft
medverkande

Hagastiftelsen

Adja Asmussen

ATT SÄTTA SLUMPEN I SYSTEM

SJÄLVBESTÄMMANDE

Vem är initiativtagare, den boende
eller medarbetaren?

Tålamod med det individuella
och vem gör det slutliga valet?
Vem bestämmer egentligen på riktigt?
Demokrati – skendemokrati?

Haga Minikör
Hans Westerdahl, Gustav Vinkler
och Walter Osika

Tålamod med det individuella

Hagastiftelsen är en socialterapeutisk resursverksamhet med
LSS-placering för ungdomar och vuxna. Inriktning för ungdomar är elevhem. Inriktning för vuxna är daglig verksamhet,
daglig sysselsättning, gruppbostad, egen bostad och boende
med service. Hagastiftelsen har verksamheter i Delsbo, Gnesta,
Hölö, Järna, Mölnbo, Trosa, Vagnhärad och Ängelsberg.

Funktionshinder ska inte likställas med utvecklingshinder.
Bortom funktionshindret finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Medarbetarnas uppgift är att vara lyhörda
för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter
för var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje
individuell utvecklingsväg och ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet.

Mikael Ramel
MED MÅNGA STRÄNGAR PÅ SIN LYRA
kompositör, musiker, artist, arrangör, musikterapeut och mycket mer.
”Man kan med musiken som hjälpmedel bland annat bidra till förbättrad motorik, perception och samspel.
Mycket av terapins innehåll kan föras över till det vardagliga livet”.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Konventionen ansluter till de mänskliga rättighetskonventioner som redan finns. Den slår fast ett antal vägledande principer som
rätten till icke diskriminering, jämlikhet, oberoende, delaktighet och lika möjligheter. Sverige har undertecknat konventionen.
Bärande principer i handikappolitiken är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

VÄLKOMMEN TILL KULTURHUSET I YTTERJÄRNA
Föreningens årsmöte avslutar dagen

I N D I V I D U E L LT L I V I G E M E N S K A P
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi

Välkommen
till en innehållsrik, aktiv, informativ och inte minst en viktig dag för att ”mötas”.
Elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta kom
till Kulturhuset i Ytterjärna lördag den 25 april 2009. Möjlighet finns att
boka bord för de verksamheter som önskar samla de sina kring lunchbordet.

M

ot bakgrund av ILGs erfarenhet att det på
många håll råder okunskap om läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter och att kommuner många gånger tillämpar LSS
och underliggande baslagar på ett bristfälligt sätt har
ILG framfört synpunkter och förslag till lagtext och
tillämpning med anledning av LSS kommitténs betänkande (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra.
Ny lag om stöd och service till vissa personer med
funktionsnedsättning.
ILG konstaterar, att det för närvarande råder en
otillfredsställande situation vad gäller en funktions-

hindrads möjligheter till inflytande och medbestämmande över LSS-insatser avseende boende och daglig verksamhet. Den funktionshindrade är närmast
rättslös gentemot en huvudman, som på oegentliga
grunder vägrar att tillmötesgå exempelvis en önskan
om ett visst slags omsorg för att insatsen skall anpassas till mottagarens individuella behov.
Se styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 och
www.ilg.se
Föreningens årsmöte avslutar dagen, som medlem
i ILG kan du vara med och påverka.

MEDLEMSAVGIFT 100 KRONOR - BANKGIRO 363-2833
(OBS! Kom ihåg att skriva namn/namnen och medlemsnummer vid inbetalning av medlemsavgift).
Ej medlem betalar 125 kronor/biljett

Program
KULTURHUSET I YTTERJÄRNA DEN 25 APRIL 2009
12.15 LUNcH – 13.45 ÅTERSAMLING i Stora salen
Med möjlighet för verksamheter som så
önskar, att samla de sina till en gemensam
lunch, anmälan på svarskupongen.

09.30 samlas vi i foajén i Kulturhuset i Ytterjärna
09.50 Stora salen i Kulturhuset
”ATT SÄTTA SLUMPEN I SYSTEM”
Hagastiftelsen

•

•
•
•

13.50 MIKAEL RAMEL
Hör du på – om jag sjunger en sång för dig
– om inget som syns – men något som känns
skönt. Så hör på – jag har något att ge till dig.
Om du kan ta...

VEM ÄR INITIATIVTAGARE,
DEN BOENDE ELLER MEDARBETAREN?
Musikalisk inledning av Haga Minikör
DET SOcIALA RUMMET.
Läkande rörelser i Hantverken
Hans Westerdahl
HANTVERKETS BETYDELSE
I HAGASTIFTELSEN.
Smide på scenen med bildspel och musik
Gustav Vinkler
Vad har jag lärt mig i Hagastiftelsen?
Med. dr Walter Osika

Text och musik Mikael Ramel

15.00 Gemensam avslutning i stora salen
och därefter ILGs årsmöte.
15.15 Årsmöte ILG i stora konferensrummet (plan 2)
• ETT HOT? Den funktionshindrade är närmast
rättslös gentemot en huvudman, som på
oegentliga grunder vägrar att tillmötesgå exempelvis en önskan om ett visst slags omsorg
för att insatsen skall anpassas till mottagarens
individuella behov. Det råder en otillfredsställande situation vad gäller en funktionshindrads
möjligheter till inflytande och medbestämmande gentemot en huvudman .
Vad kan Föreningen ILG göra?
Vad har ILG gjort?

11.00 AKTIVITET ELLER FöRELÄSNING.
-12.15 Anmäl ditt val på svarskupongen.
1. Aktivitet – Bothmergymnastik
Tillsammans arbetar vi med och provar
på olika Bothmerövningar och ser de
terapeutiska möjligheterna hos dem.
Göran Pettersson och Ralf Sederqvist
2. Föreläsning – Adja Asmussen
Självbestämmande – tålamod med det
individuella och vem gör det slutliga valet?
Vem bestämmer egentligen på riktigt?
Demokrati – skendemokrati?

• ÅRET SOM GÅTT,
ILGs uppdrag och vad har hänt?
16.15 Avslutning

~ ANMÄLAN ~
OBS meddelas ILG senast den 16 april 2009 (gärna redan nu för vår planering)
AKTIVITET ELLER FöRELÄSNING OcH LUNcH
( direkt till Ulla Iggsjö-Löfgren eller via verksamheten och ILG:s kontaktperson )

ILG, c/o Ulla Iggsjö-Löfgren Box 3021 136 03 Haninge. Fax 08 745 45 04 e-post umil@telia.com

JA, vi kommer antal .......... personer.
Anmälan till:

AKTIVITET antal ………. personer.

FÖRANMÄLAN TILL LUNCH:

FÖRELÄSNING antal ………. personer.

JA vi är intresserade av att äta.

Café Järna, antal ........ personer.

Ytterjärna restaurang, antal ........ personer.

Ja vi, verksamhetens namn: ………………………………
vill reservera ett bord för ……… personer på
OBS, föreningen står ej för lunchkostnad.

Café Järna, på

Ytterjärna restaurang

