Seminarium om personlig assistans och
aktuella handikappolitiska
frågeställningar i Svenskfinland

Tid: Onsdag 14.11.2012 kl. 9.00-16.00
Plats: Vasa ”Fabriken”, Vasa universitet, Universitetsstranden 10
Målet med seminariet är att informera och föra diskussion kring aktuella handikappolitiska
frågeställningar, dels kring personlig assistans och dels kring andra viktiga teman inom
intressebevakningen. Fjärde året i rad koncentreras frågeställningarna och anföranden till
rådande förhållanden i Svenskfinland.
Målgrupp: du som är anställd, förtroendevald eller verkar inom social och hälsovården,
personer som själva använder sig av eller är i behov av personlig assistans samt deras
närstående, medlemmar och anställda inom handikapporganisationer.
Kostnader (inkl.moms): medlemmar i handikapporganisationer och studerande 30 €, övriga
70 €, personliga assistenter med arbetsgivare gratis, lunch och kaffe ingår i avgiften. Din
anmälan är bekräftad då du betalat in avgiften på SAMS konto FI73 4055 0010 880215.
Kom ihåg att skriva ditt namn i informationsfältet. På stället finns induktionsslinga samt
allmänna assistenter.
Ytterligare information:
Sonja Karnell
tel. 041 – 501 2531
e-post: sonja.karnell@samsnet.fi
Anmälningar senast den 7.11 via denna länk:
http://www.webropolsurveys.com/S/36324DDAD906A15C.par

Arrangörer: Assistentti.info, Det riksomfattande handikapprådet VANE, Invalidförbundet,
Finlands Svenska Handikappförbund, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Finlands
Svenska Socialförbund, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, SAMS –
Samarbetsförbundet kring funktionshinder.
Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören. Om ingen
annullering görs minst en vecka före kursen och ingen ersättare utses, uppbärs de direkta
kostnaderna detta föranleder kursarrangören.

Framtidens handikappservice
och individuellt stöd

Program
9.00–9.30

Anmälning och morgonkaffe

9.30- 9.45

Välkomsthälsning Nina af Hällström, SAMS – Samarbetsförbundet kring
funktionshinder

9.45–10.15 Huvudpunkter kring Personlig Assistans. Olika modeller: arbetsgivarmodellen,
servicesedel, kommunen arrangerar. Erik Munsterhjelm, juridiskt ombud,
SAMS- Samarbetsförbundet kring funktionshinder
10.15–11.00 Vilka är utmaningarna för kommunen? Saija Jussila, ledande socialarbetare
inom handikappservice, Vasa stad
11.00 -11.15 Kommentar: Agneta Nyman
11.15 -11.30 Brukarinflytandet – Olika hotbilder mot systemet. Ulf Gustafsson,
verksamhetsledare Finlands Svenska Handikappförbund
11.30 –12.00 JAG Brukarkooperativet
12.00–13.00 LUNCH

13.00–14.00 Vad kan vi lära oss av Sverige?
- Svensk lagstiftningen kring personlig assistans- jämförelser med

stödinsatsen i Finland.
- Erfarenheter sedan assistansreformens införande 1994 och aktuella
förändringar.

Riitta -Leena Karlsson, Funktionshinderombudsman Stockholm
14.00- 14.15 Kommentar
14.15- 14.45 KAFFE
14.45 -15.45 Personlig assistans ur ett sociologiskt perspektiv
Forskningsledare Antti Teittinen, Kehitysvammaliitto
15.45 -16.00 Diskussion och avslutning
Arrangörerna förbehåller sig rätten till förändringar i programmet.

