
Vi vill berätta om ett projekt 
Söka ert stöd och informera om era möjligheter… 
 

Välkommen till 
 

 
* Syftet med projektet 

Att öppna upp för unga människor med lättare eller svårare funktionsnedsättning att 

undersöka samhället och dess olika funktioner. Att ge dem verktyg och den hjälp som behövs 

för att på djupet utforska vad som styr och påverkar deras liv. Om hur samhällsfunktioner 

hänger samman med deras vardag och en inblick i samhällets resonemang. Detta för att ge 

dem större delaktighet och därigenom möjlighet att påverka.  

Att visa på – för alla parter – var gränsen går för samhällets skyldigheter och det eget ansvar. 

Den kunskap som kan dras ur dessa aktiviteter ska sen förmedlas vidare ut i samhället för en 

fördjupad insikt om hur livet kan gestalta sig om man lever med en funktionsnedsättning.  

Ett annat syfte är att få yngre att engagera sig i föreningslivet och aktivt få dem att engagera 

sig och delta i styrelsearbete och andra funktioner. 

Ett projekt för unga av unga! 
 

* Mål 

Målet är att utveckla internetportalen – funkislotsen.se – där unga med olika 

funktionsnedsättningar kan söka sig för att få eller delge upplysningar om samhälle, arbete, 

fritidsaktiviteter samt blanda sig i den samhälleliga debatten. Här ifrån ska målgruppen också 

kunna skapa evenemang, anordna nya projekt och se till att möjliggöra ett rikare liv för unga 

med funktionsnedsättning. Detta riktat till unga både med som utan funktionsnedsättning. 
 

* Framför informationen gör 
 

Jonas Gerdle, filmfotograf med lång erfarenhet av arbete med unga med 

funktionsnedsättningar. Kontakt: 0708 – 85 42 41 

Hatte Bärtilsson, teater- och filmregissör som tillsammans med Jonas gjort filmen ”Mer Än 

Du Ser” och som nu koordinerar projektet funkislotsen. Kontakt: 0703 – 54 78 55 

För frågor följer även ungdomar från filmarbetet med 

 

* Delar av filmen går att se på 
 

https://www.funkislotsen.se/reportage/alla-ar-lika-mycket-varda/ 

 

 

https://www.funkislotsen.se/reportage/alla-ar-lika-mycket-varda/

