”Rätt att synas och höras”
13:e oktober på Jubileumsteatern och Rotundan
Klockan:
11.00-11.15
		

Invigning, Jubileumsteatern
Kören Hjärtats röst bjuder på sång.

11.15-16.00
		

Mässa med utställare, Rotundan
Se lista på utställare.

11.15-16.00
Tipspromenad, Rotundan
		
Slinga som löper både inomhus och utomhus. Start och slut/inlämning på
		Rotundan.		
11.30-12.30
Föreläsning om tinnitus och andra hörselproblem, Jubileumsteatern		
		
Kerstin Carlsson, Hörselskadades Riksförbund Norra Skaraborg.
		Skrivtolk finns.
12.00-14.00
		
		

Lunchservering, Rotundan
Elever från Gymnasiesärskolan Vadsbo serverar rostad pumpasoppa med 		
bröd, tillagad av kommunens kostenhet. Pris 30 kr.

13.00-15.00
		
		

Ansiktsmålning för barn, Rotundan
Elever från Estetiska programmet - teater från Vadsbogymnasiet målar alla 		
barn som vill.

12.30-16.00
		

Prova på elektronskytte och luftgevärsskytte, Jubileumsteatern		
Parasport Västergötland och Mariestads skyttegille.

16.00-17.15
		
		

Föreläsning med Jonas Helgesson, Jubileumsteatern
Jonas växlar mellan humor och allvar och tar upp frågor om människovärde,
fördomar och vad som egentligen är normalt. Skrivtolk finns.

17.15-17.30
		
		

Prisutdelning, tipspromenad, Jubileumsteatern
För de vinnare som inte kan närvara kommer priser kunna hämtas upp på 		
stadshuset under den kommande veckan.

17.30-19.30
Filmvisning: Läkaren på landet, Jubileumsteatern
		
Regi: Thomas Lilti, Frankrike, 2016 (102 min)
I över trettio år har dr. Jean-Pierre Werner praktiserat som läkare den franska landsbygden.
Han är omtyckt av alla och vet allt om deras krämpor, och en hel del annat också för den
delen. De är nästan som en enda stor familj. Så drabbas läkaren själv av sjukdom och man
sänder en kollega för att avlasta honom i hans arbete. Ytterst motvilligt går han med på den
oönskade hjälpen.

Programblad
13 oktober i Mariestad
Karlsholme folkets park

Rätt att synas

En mässa om funktionsvariationer, funktionsnedsättningar
och ett tillgängligt samhälle.
I samverkan med föreningar, studieförbund och andra aktörer.

Öppet för alla! Ingen anmälan. Gratis föreläsningar, aktiviteter, filmvisning.

Utställare

Personligt ombud - Individ- och Familjeomsorgen,
Mariestads kommun

Alla aktiviteter är gratis och öppna för
alla.

För dig över 18 år med långvarigt psykiskt
funktionshinder. Det personliga ombudet
kan vara en hjälp om du har svårt att få
vardagen att fungera och kontakterna med
myndigheterna känns krångliga.

Rotundan

Gruppbostaden Gräshoppan,
Mariestads kommun
”Mitt boende på Gräshoppan”
Boende, personal och enhetschef finns på
plats och informerar och svarar på frågor.
En boende finns på plats klockan 11.1514.00
ABF Skaraborg
”ABF:s studieverksamhet och Andreas
Tordby Data- och IT-service”
ABF visar sin studieverksamhet och cirkelledaren Andreas Tordby finns på plats, som
hjälper dig med teknik, data, surfplattor
med mera, även i hemmet.
Mariestads stadsbibliotek,
Mariestads kommun
”Rätt att synas - Biblioteket för alla”
- Biblioteksquiz med fina priser
- Informationsmaterial om olika tjänster och service som biblioteket erbjuder
- Vad är Legimus - ett hjälpmedel för alla
som har en läsutmaning www.legimus.se
- Kunnig personal på plats
Svenska Kyrkan
”Sedd och hörd - mötesplatser i kyrkan”
Samtal och information om mötesplatser
och verksamheter i Svenska kyrkan.
Daglig verksamhet,
Mariestads kommun
”Daglig verksamhet”
Träffa representanter från de olika delarna i
verksamheten och ta del av vårt arbetssätt.

”Personligt Ombud”

Stödteam/Anhörigstöd,
Mariestads kommun
”Stödteam/Anhörigstöd”
Information om Mariestads kommuns
anhörigstöd
Gymnasiesärskolan,
Mariestads kommun
”Gymnasiesärskolan/Särskild undervisning
för vuxna, Vadsbogymnasiet i Mariestad”
Information om gymnasiesärskolans olika
program och inriktningar.
Arbetsförmedlingen; avdelning rehabilitering till arbete

”Arbetsförmedlingen rehabilitering till
arbete, vilka är vi?”

Besökare får information om vilka yrkesgrupper som arbetar på avdelningen, vilken
typ av stöd och hjälp som finns att få.
Mariestads kommun; LSS för barn och
unga
”Information om korttidsboenden enligt
LSS för barn och unga”
Möt representanter från verksamheten.
Hörselskadades riksförbund (HRF)
Norra Skaraborg
”Hörsel – tips, hjälpmedel och chans att
förstå vad nedsatt hörsel kan innebära”
* Enkel hörselscreening
* Illustration av hur det låter i olika
miljöer för en hörselskadad med och
utan hörapparat samt med hörslinga
* Demonstration av hörselhjälpmedel
* Tips om vad man ska tänka på vid
kontakt med en hörselskadad person
* Information om rätten till skrivtolk, hörslinga, med mera.

FUB: för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

”Information om föreningen och dess
verksamhet”
Möt representanter från föreningen.
HjärtLung Norra Skaraborg
”Information om föreningen och dess
verksamhet”
Möt representanter från föreningen.

Mariestads kommun
”Stödpedagog – en ny yrkesroll inom LSS”
Möt representanter från verksamheten.

Föreläsning med Jonas Helgesson
Gratis föreläsning med komikern och författaren Jonas Helgesson som växlar
mellan humor och allvar. Han tar upp frågor om människovärde, fördomar
och vad som egentligen är normalt.
Plats: Jubileumsteatern klockan 16.00.

