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En av sysslorna på OC2 är att brodera vykort, som senare finns till försäljning bland annat här i Sverige i samband med
årsmötet i mars. Foto: Disa Jernudd

Stort intresse för att
förbättra livet för
funktionsnedsatta
Disa Jernudd och Ellen Helander från föreningens
styrelse har nyligen besökt Intacts verksamheter
i södra Indien. Bland annat delade de med sig av
goda exempel i Sverige.

Senaste nytt från
södra Indien
Kallelse till årsmöte
Hög tid att betala
medlemsavgiften!

Disa Jernudd berättar: ”Ett av målen som Intact har
i Indien för Forum Syd-projektet fokuserar på att engagera föräldrar och andra i samhället för att tillsammans arbeta för bättre förutsättningar för personer
med funktionsnedsättning. Som en del i det arbetet
anordnas regelbundna möten. När vi var på plats
hade vi turen att kunna delta på ett och även bidra
med att dela med oss av olika exempel från Sverige.
Titeln blev: Employability of Persons with Intellectual
Disabilities ”Swedish success stories”.
Disa pratade om olika alternativ för hur klienten
skulle kunna slussas ut i arbetslivet och presenterade
hur Samhall, Misa och Formverkstan drivs idag. Som
ett exempel på en verklig succéhistoria använde hon
ICA:s välkända reklamfilmer och berättade om skådespelaren Jerry som har Down syndrom men samtidigt
är något av en filmstjärna i Sverige idag.
Deltagandet var bra med omkring 50 personer
och två tidningar som bevakade mötet, bland annat
The Hindu, som är en nationell tidning, med även en
lokal Tamil Nadu-tidning där Disa och Ellen även var
med på bild. Viktiga deltagare var talespersonerna
från OC, Möjligheternas Land.

Nya sysslor i den dagliga
verksamheten
I slutet av januari bar det av på resa till Tiruchirapalli för att samla information till Forum Sydrapport. Intact har fått pengar för ett tre-årsprojekt med fokus på OC, Möjligheternas Land.
Nu handlade det därför om en avstämning för
att se att planerade aktiviteter fortskrider som
de ska, att pengarna används till det som är
sagt och att man lär från avvikelser.

Det övergripande målet är:

Strengthening human rights for persons with intellectual disabilities and influencing societal change
towards acceptance of target group with equal opportunities for independent living.

Urklipp från den tamilska tidningen med svenska deltagarna.

Vid slutet av presentationen kom frågor bland annat
om det finns modeller som man kan följa och även
ett uttalande från en pappa med en autistisk son
som gladdes åt att det finns ett framgångsrikt företag
som endast anställer personer med autism för att de
kommit fram till att de är bäst lämpade för att testa
mjukvara.

Det målet är i sin tur uppdelat i 4 delmål som lyder:
1. Independent living: Young persons with intellectual disabilities will be prepared through skills
training, supported decision making and assisted
living techniques for integrated employment and
independent living.
2. Attitudinal change in the society: contribute to an
attitudinal change towards the target group.
3. Action for social change: contribute to formulate
and strengthen network for campaigning activities
to guarantee the rights and proper access to obtain rights of people with intellectual disabilities.
4. Capacity upgradation: core project group and LEO
will have professional inputs to advocate for the
rights of people with disabilities.

En panoramabild över området för Intact Special School (ISS) och Opportunity Campus 2 (OC2).

Det är ambitiösa mål, men vi är redan på god väg
i vårt arbete. Till exempel bor det redan en grupp
unga män i Britt-Maries tidigare hus och tar hand
om sitt eget hushåll med lite hjälp. Även på ISS bor
nu flera av de vuxna männen i egna rum som de får
hålla reda på själva. Något som de trivs väldigt bra
med. De unga kvinnorna bor inte ensamma, men i
mindre grupper och de har även möjlighet att ”entertainment cook” som de kallar det vilket innebär att
de lagar mat när de vill för skojs skull.
För att kunna bo själva krävs inte minst en
inkomst och där har man under året som gått sett
över vad man har att erbjuda och vad som även kan
generera en skälig inkomst. Man har därför justerat
i produktionen och tillverkar numera inte ljus och
kuvert längre. Istället har man valt att sikta in sig på
paketering av kryddor och grödor – två unga kvinnor
är sedan en tid tillbaka anställda av en affär inte långt
från skolan och gör just detta, handbroderade kort
– som ni har möjlighet att köpa på årsmötet, smyckestillverkning och den nya verksamheten där man
monterar ner elektronik för att återvinna materialet.
Att montera ner elektronik har välkomnats av
flera av klienterna som sysselsättning då de tycker att
det är roligt pyssel och ger variation i sin problemlösning. Med just det har man haft hjälp av en praktikant från ett college som Intact samarbetat med
under ett antal år.
På Opportunity campus 1 ser jordbruket ut att
frodas. Man har på försök att odla fler snabbväxande
grödor som spenat, okra och tomat, som komplement till exempelvis tapioka. Där har man även

börjat med en plantskola och driver upp växter som
sedan kan säljas vidare. Vi fick med oss en påse med
blomfrö som vi tänkte dela med oss av till alla medlemmar som vill försöka odla blommor hemma.

Morgonsamling på ISS i Trichy, Indien.

Det är mycket på gång och organisationen känner
att de får respons från samhället. Det kommer in
förfrågningar från personer med specialbehov som
vill delta i arbetsträning, ansökningarna till ISS ökar
och speciellt tydligt är det att barn kommer vid en
tidigare ålder vilket är ett klart tecken på att medvetenheten ökar. Uppmärksamheten är även större från
pressen när det anordnas aktiviteter som möten för
intressegrupper.
En avvikelse i den mest positiva bemärkelsen som
vi noterade var att en av talespersonerna sa att hon
trivs så bra på Intact och tycker om att jobba och vara
självständig att hon aldrig vill lämna organisationen vilket just är målet!
Text och foto: Disa Jernudd

Om adressaten är okänd returnera till
Ulla Winroth, Ekevägen 6B, 702 37 Örebro

Kassören informerar:
Kallelse till
Intacts Vänners
årsmöte 2017 Ett stort tack...

När du betalar in medlemsavgiften till Intacts Vänner
för 2017 så glöm inte att på inbetalningstalongen
skriva: Medlem -17 samt ditt namn på inbetalningen.

Den 11 mars, kl.14.00
Plats: Föreningarnas Hus,
Slottsgatan 13A, Örebro
Välkomna till ett trevligt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, information om verksamheten
i Sverige och i Indien. Ellen Helander, v. ordf. samt
Disa Jernudd, sekreterare, är nyligen hemkomna från
Indien och kommer att berätta om verksamheterna
vid Intact. Sedvanligt lotteri, samt försäljning och
kaffe. Du får gärna ta med någon lotterivinst, baka
något och ta med, om vi inte äter upp det så säljer vi
till högstbjudande.
Varmt välkomna och ta gärna med intresserade vänner!
Pell Uno Larsson, ordf.
Styrelsen för Intacts Vänner

... till Norrmalmstryckeri som åter tryckt upp broschyr till Intact gratis!
Tryckeriet finns i Sollentuna och en av deras värdegrunder är:
Personligt: Vår devis – Ditt personliga tryckeri – kan
tyckas lite gammaldags. Men vissa värderingar kan
vara gamla, men de blir aldrig omoderna.
Vi på Intacts Vänner tycker att de
skulle kunna lägga till omtänksamhet
och empati också.

Intacts nyhetsbrev
Material till nästa nyhetsbrev ska vara oss tillhanda:
- till nr 2: 16 april
- till nr 3: 17 september
- till nr 4: 19 november
Maila till: lasse.nohrstedt@gmail.com
Hälsningar, Lasse Nohrstedt, redaktör

Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen
INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst och
politiskt obunden förening som bistår fattiga och utsatta
barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten Tamil
Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn med funktionshinder och sponsrar unga flickors utbildning. Intact har
också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna med funktionshinder. Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning
av 90-kontot visar att nästan 97 procent av pengarna når
projekten i Indien.

plusgiro 90 11 31-3

Kontakta styrelsen:

intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör

Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

