
   

 

Den 3 december 2015, uppmärksammar LSS-omsorgen 

i samarbete med andra aktörer  

FN:s dag för personer med funktionsnedsättning 

 
I hela världen finns drygt en miljard människor som har en funktionsnedsättning. Det bety-
der att det är en av sju personer.  Mer än 100 miljoner barn har funktionsnedsättning av 
olika slag.  
 
Sverige godkände FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 
december 2008. Även EU som institution har godkänd konventionen. Den är vägledande i 
strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Hela den offentliga sektorn ska 
arbeta med konventionen som grund. Hittills har 159 stater i hela världen undertecknat 
och 157 stater godkände konventionen.  
 
Den 14 oktober 1992 utropades den internationella dagen för personer med funktionsned-
sättning och den uppmärksammas tredje året i rad i Kumla kommun den 3 december. 
 
Det finns ett intressant program denna dag och vid två tillfällen är alla medborgare väl-
komna.  
Programmet finns på baksidan av den här affischen.  
 
Leta gärna fram konventionen på nätet och läs lite i den. Det finns även en lättläst version. 
 
Har du frågor, hör gärna av dig till Frank Juppe, verksamhetschef för LSS-omsorgen,  
Tel. 019—58 80 00 
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Aktiviteter den 3 december 2015 

Öppet hus på Daglig verksamhet 

Välkommen till oss på Resurscenter och Villa Sol. 

Deltagare och personalen presenterar både lokalen, våra 
olika aktiviteter och sig själva. 

 
Tid: kl 10 - 11:30 
Lokal: Resurscenter (Mossbanegatan) och Villa Sol (Östra 
Drottninggatan) 

 Snickeriet och Hobby på Resurscenter visar sina alster och säljer 
sina produkter. 

Villa Sol visar sinar alster och säljer konsthantverk. 

Redaktionsrummet från vår tidning ”Unikum” öppnar sin dörr. 
Här kan man prenumerera vår tidning. 

Gästerna bjuds på kaffe.  Alla medborgare är välkomna. 

Kontakt: 019—58 80 00, Fatmir Demo 

   

Dialogmöte med politiker från social-
nämndens  arbetsutskott 

Projektledarna från projektet ”Med delaktighet i sikte” kom-
mer att möta politiker från socialnämndens arbetsutskott, 
samt socialchef och verksamhetschef för LSS-omsorgen. 

Tid: kl 10—12 på stadshuset 
Följande viktiga frågor diskuteras: 

  Hur kan vi tillsammans öka inflytande och delaktighet för 
medborgare  som får LSS-insatser? 

 Hur kan vi undvika att LSS-omsorgens organisation, anhö-
rigas krav och personalens behov styr mer än nödvändigt? 

 Hur kan vi tillsammans främja att medborgare med LSS-
insatser kan leva så självständigt som möjligt och respekt-
eras som medborgare som ska ha makt över sitt eget liv? 

   

Körfestival 

Tillsammans med körer från 7 andra kommuner inom daglig 
verksamhet i Regionen Örebro län, uppmärksammar vi FN-
dagen genom att sjunga tillsammans och ha roligt . 

Tid: kl 12:30—16:30 
Lokal: Husaren på Folkets hus 

Festivalen välkomnar körernas deltagare och deras hejare 
som följer med. Anmälan av antal deltagare krävs. 

 Följande körer deltar: 

 ”Godingarna” från Laxå kommun 

 ”Kastanjetterna” från Lekebergs kommun 

 ”Rondellkören” från Askersunds kommun 

 ”Forsarna” från Degerfors kommun 

 ”Kördelux” från Karlskoga kommun 

 ”Galaxen” från Hällefors kommun 

 ”Djembegänget”  från Kumla kommun 

 Gästkör från Nora kommun 
Körfestivalen anordnas i samarbete med Studiefrämjandet 

   

Livet i balans 
En spännande kväll för anhöriga och dess närstående i samar-
bete med Vuxenskolan. Alla medborgare är välkomna. 

Tid: kl 18—20:30 
Lokal: Nordenrummet, Kvarngården i Kumla, Skolvägen 4  

Kl 18: 10 Zandra Edwardsson  
Vice ordförande i Örebroföreningen Balans och ambassadör i 
föreningen Hjärnkoll. Hon har en bipolär sjukdom och be-
rättar om sin erfarenhet kring detta.  

 Kl 18:45 Annika Gelin  
Annika har en dotter med autism och berättar hur hennes liv som 
mamma tett sig. Hon blandar sin berättelse med sång. Annika 
Gelin och Magnus spelar, sjunger och berättar.  

Alldeles underbart autistisk—handlar om vägen till och från vår 
dotter Fridas autismdiagnos  

          … en musikalisk resa om när livet förändras  
          … en guppig resa med ”Annorlunda Airlines”  
          … en tripp där du landar i kraften i positiva förväntningar  

   

Disco på Resurscenter 
Försäljning av fika och snacks kommer att finnas till självkost-
nadspris under kvällen (endast kontanter). 

Plats: Resurscenter Mossbanegatan  

Medborgare med LSS-insatser och deras anhöriga och vänner 
är välkomna. 

 Barn och ungdomar upp till 18 år är välkomna på disco mellan kl. 
17:00-18:30. Anmälan senast 20 nov via e-post: 
smedstorp1@kumla.se eller via tel: 019-588000  

Från 18 år och uppåt är välkomna på vuxendisco mellan kl. 19:00 
– 21:30. Anmälan senast 20 nov via e-post: 
smedstorp1@kumla.se eller via tel: 019-588000  

   

   


