
Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutus

Hjälpmedelsutbildning  
9. – 10.10.2021 Helsingfors

Utbildningen/Hjälpmedelsutbildningen erbjuder kunskap 
och information om hur personer med olika former av  grov 
funktionsnedsättning kan delta och känna sig delaktiga. 

Utbildningen riktar sig till närstående till personer med  
funktionsnedsättning samt professionella som arbetar på fältet.  
Utbildningen erbjuder lösningar för på hur personer som använder 
sig av hjälpmedel och hur man tillsammans med en personlig  
assistans kan delta och röra på sig. 

Utbildningens mål: 
 z Förstå vilka möjligheter hjälpmedel erbjuder  

personer med olika former av grov funktionsnedsättning
 z Känna till hurudana hjälpmedel det finns. 
 z Kunna använda och justera hjälpmedel. 
 z Känna till hjälpmedels anskaffnings-  

och prövningsmöjligheter. 
 z Bekanta sig med hjälpmedelslagstiftningen och rättigheter. 

Praktisk information om utbildningen:
Utbildningen sker på finska. Vid behov ordnar vi översättning.
Deltagaravgiften är 30 euro för personer som inte  
är medlemmar i någon av DUV-föreningarna.
Deltagaravgiften innehåller kursmaterial,  
lunch och kaffeservering båda dagarna. 
14 personer får delta i utbildningen. 

Anmäl dig senast 3.10.2021. Änmäl dig till utbildningen, här: 
forms.gle/oEtkvkXyQExxubti9 

Efter att ha gått utbildningen är det möjligt att organisera en liknan-
de utbildning på sin egen ort. 

Välkommen med!

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry/Malike
Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs.
33100 Tampere
www.malike.fi

suomeksi 
Susanna Tero

susanna.tero@tukiliitto.fi
050 5561 273

på svenska
Muluken Cederborg

DUV Mellersta Nyland
muluken.cederborg@duv.fi

040 0502 349

https://forms.gle/oEtkvkXyQExxubti9 


Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutus

Hjälpmedelsutbildning  
9. – 10.10.2021 Helsingfors

Lördag 9.10.2021

Teoridag kl. 8.15 – 16
Hotel Rantapuisto (Furuborginkatu 3, 00980 Helsingfors)

8.15 Anmälning och morgonkaffe
8.30  Malikes verksamhet och prövning av hjälpmedel  
 Lagstiftning gällande hjälpmedel, personlig hjälp  
 och stöd i att fatta beslut.  
 Att skaffa, anpassa samt stödja hållningen i 
  användningen av hjälpmedel 
 Hjälpmedel som möjliggör ett aktiv fritid  
 och främjar deltagandet
11.30 Lunch
12.30 Mer om hjälpmedel  
 Att ordna verksamhet och säkerhetstänk 
14  Bygga ihop och justera hjälpmedel 
 Förberedelser för nästa dags prövning av hjälpmedel 

Söndag 10.10.2021

kl. 8 – 16 Evenemang för att pröva hjälpmedel 
 (Nybodas naturstig, Helsingfors)

kl. 8 Förberedelser, bygga ihop hjälpmedel och pröva dem

10 – 14 Allmänheten får pröva på hjälpmedel 
 Packa ihop hjälpmedlen 
 
Sammandragning av utbildningen kl. 16.00 
www.malike.fi

suomeksi 
Susanna Tero

susanna.tero@tukiliitto.fi
050 5561 273

på svenska
Muluken Cederborg

DUV Mellersta Nyland
muluken.cederborg@duv.fi

040 0502 349


