
  NYHETSBREV IFS Stockholmsdistriktet   

  Det går mot ljusare tider och vi i IFS Stockholmsdistriktet försöker nu starta verksamheten trots en segdragen pandemi.  Det är dags för en årsstämma 26 mars på plats centralt med föreläsning av Mats Ek i ämnet schizofreni – symtom och behandling.    Se i kalendariet och separata inbjudningar vad som är på gång. Fler föreläsningar och temakvällar kommer erbjudas under året.   Du är alltid välkommen att höra av dig om du har några förslag eller funderingar. Planering för kommande aktiviteter pågår och vi tar gärna emot uppslag till framtida föreläsningar och grupper samt teman för medlemskvällar.   Aktuell debattartikel om Arbetsförmedlingen  Steg för Stegs verksamhetschef Karina Axe undertecknar tillsammans med Fredrik Bergman och Oscar Rommel en artikel i tidskriften Socialpolitik. Det är ett inlägg om hur våra grupper inte får den hjälp som de behöver.  Arbetsförmedlingens stora brister beskrivs på ett mycket träffande och angeläget sätt och kritiken kommer också inifrån myndigheten. Läsvärt. Du når artikeln via länken nedan.  https://socialpolitik.com/2022/02/09/arbetsformedlingens-avgaende-analyschef-avslojar-den-nakna-sanningen/  

  Kalendarium våren 2022  Kafékväll för partner 9 mars 18.00-19.30  I vår lokal på S:t Eriksgatan 33  Kafékväll (allmän) onsdagen 16 mars 18.00-19.30 S:t Eriksgatan 33   Psykologledd grupp startar 21 mars 18.15   S:t Eriksgatan 33   Årsmöte lördagen 26 mars 11.00-14.00 I IOGTs lokal Klara Södra Kyrkogata 20  Öppet hus för vuxna barn tisdagen 29 mars 18.00-20.30 på S:t Eriksgatan 33  
  Kafékväll onsdagen 20 april 18.00-19.30 S:t Eriksgatan 33  
 Kafékväll onsdagen 18 maj 18.00-19.30 S:t Eriksgatan 33   Kafékväll onsdagen 15 juni 18.00-19.30 S:t Eriksgatan 33   
 OBS! Till alla aktiviteter krävs anmälan då platserna är begränsade och pandemin kan göra att vi måste ställa in eller mötas digitalt. Portkod behövs i flera lokaler och det meddelas i så fall. 
 Under våren fortsätter de grupper som startats under hösten, t ex psykologledd samtalsgrupp, träffar för vuxna barn och kamratgrupper för anhöriga. 
 Kom ihåg att anmäla din mailadress så skickar vi nyhetsbrev och inbjudningar digitalt till dig. Ju fler vi når per mail desto mer resurser sparas  till annan föreningsverksamhet. Dessutom får du  informationen snabbare. 
  Kontakt IFS Stockholmsdistriktet Tel: 08-650 22 95 E-post: info@ifsstockholmsdistriktet.se                                                                  Vänd>>>  



 

 Om relationer och sjukdomen schizofreni  Läs också ny artikel i senaste ICA-kuriren om Åsa Konradsson Geuken och brodern Mats med schizofreni. Artikeln” Mats sjukdom är så skambelagd”  Artikeln hittar du via länken: 
https://www.hemtrevligt.se/icakuriren/artiklar/aktuellt        
/20220217/asas-bror-har-schizofreni-mats-sjukdom-ar-sa-skambelagd/          
Mänskliga rättigheter i fokus - FKB  Funktionsrätt Stockholms län har tillsammans med sina 44 medlemsorganisationer tagit fram en handbok om FKB som nu distribueras ut.   Funktionsrättskonsekvensbeskrivning ”En handbok om FKB”  Handboken ska utgöra ett verktyg för organisationerna gentemot Regionen och andra att göra rätt från början för personer med funktionsnedsättningar. Utgångspunkten är FN:s konvention för mänskliga rättigheter och konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En funktionsrättskonse-kvensbeskrivning, FKB, ska tillämpas i Region Stockholms alla beslutsprocesser som påverkar medborgarna.  Läs mer via länken: https://funktionsrattsstockholmslan.se//fkb/  Funktionsrättbyråns rådgivning  Funktionsrätt Sverige har i början av januari startat en rådgivningsbyrå för vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Där kan man få råd per telefon. De har kunskap inom juridik, mänskliga rättigheter och socialt arbete. Måndagar 13-16 och onsdagar 9-12 nås de på telefon eller mail.   Tel: 010-898 50 90 kontakt@funktionsrättsbyran.se 

 Kontaktuppgifter till våra lokala föreningar samt lokalgrupper inom Stockholms län  IFS Centrala Stockholm   Ulla Elfving Ekström  Tel. 08 654 43 69 S:t Eriksgatan 33, 112 39 Stockholm E-post: info@ifscs.se www.ifscs.se  IFS Södertälje, lokalgrupp Agneta Widén  E-post: eagneta.widen@gmail.com  IFS Nacka-Värmdö Livgivarna Monica Beckman  Tel. 073 509 43 75   E-post: mona.beckman@telia.com  IFS AP Tyresö-Haninge Maria Ode Tel. 070 429 33 64   E-post: maria@rodret.eu  IFS Vallentuna  Birgitta Nedin  Tel. 073 991 76 94 birgitta.nedin@ownit.nu Antonio Paras 070 964 98 06  IFS Österåker-Danderyd-Vaxholm Kent Blomnell  Tel. 073 223 99 10 E-post: kent.blomnell@outlook.com  IFS Täby, lokalgrupp Anders Classon Tel. 070 832 46 21  E-post: anders.classon@gmail.com  IFS Upplands Väsby-Sigtuna-Sollentuna, lokalgrupp Maria Guglielmeti  Tel. 070 441 49 60 E-post: rosariogug@msn.com  


