
Infotekets evenemang
 Onsdag  

7 september 
klockan 18–20

Porslinskvinnan - att leva med svår benskörhet
En personlig berättelse om att leva med 
osteogenesis Imperfecta (OI).

Liveföreläsning 
med publik 
Uppsala

Onsdag  
14 september  
klockan 18–20

Skapa inkluderande fritid
Om nätverket och webbplatsen Fritid för alla. Och goda  
exempel på hur aktiviteter kan bli tillgängliga för flera. 

Liveföreläsning 
med publik 
Uppsala

Onsdag  
28 september 
klockan 18–20

Vad är språkstörning?
Om språkstörning och att vända oro till glädje, styrka och 
språklig framgång. 

Digitalt  
live-evenemang

Torsdag  
29 september  
klockan 18–20.30

Ett inkluderande bemötande 
En inspirerande föreläsning med fokus på hur du som är  
föreningsledare kan skapa en inkluderande verksamhet.

Liveföreläsning 
med publik 
Uppsala

Onsdag  
5 oktober 
klockan 19–21

Depression och utmattning ... eller dyslexi och ADD?
En personlig berättelse om jakten på hälsa och rätt diagnos.

Liveföreläsning 
med publik 
Enköping 

Onsdag  
12 oktober 
klockan 18–20 

Bli delaktig på nätet 
Om utmaningar, möjligheter och visionen att alla ska kunna ta 
del av utbudet på nätet.

Digitalt  
live-evenemang

Torsdag  
13 oktober 
klockan 9–11

Vad är autism?
Grundläggande om vad autism är. Ett utbildningstillfälle för dig 
som inte har så mycket förkunskap.

Digitalt  
live-evenemang

Onsdag 
19 oktober 
klockan 18–20

Delaktighet på daglig verksamhet - så här gjorde vi!
Tellus dagliga verksamhet delar med sig av tips och inspiration. 

Digitalt  
live-evenemang

Tisdag  
25 oktober 
klockan 9–11

Vad är intellektuell funktionsnedsättning (IF)?
Grundläggande om vad IF är. Ett utbildningstillfälle för dig som 
inte har så mycket förkunskap.

Digitalt  
live-evenemang

Onsdag 
26 oktober 
klockan 18–20

Inkluderande fritid: Gör det tydligare med bildstöd
Om hur du skapar och använder bildstöd för att göra en  
fritidsaktivitet tillgänglig för flera.

Live-evenemang 
med publik 
Uppsala

Infoteket om funktionshinder 2021-06-20

Hösten  
2022

Fler evenemang på nästa sida



Infoteket om funktionshinder 2021-06-20

Onsdag 
16 november 
17.30–20.30

Om anhöriga inte fanns?
En helkväll om och för dig som är anhörig till någon med  
funktionsnedsättning.

Live-evenemang 
med publik 
Uppsala

Onsdag 
30 november 
klockan 18–20

Vad är trotssyndrom och vilka mekanismer ligger bakom?
Om trotssyndrom och vad man idag vet om orsakerna bakom.

Digitalt  
live-evenemang

Onsdag  
7 december 
klockan 18–20

Vad är autism?
Grundläggande om vad autism är. Ett utbildningstillfälle för dig 
som inte har så mycket förkunskap.

Digitalt  
live-evenemang

Torsdag  
8 december 
klockan 18–20

Depression och utmattning ... eller dyslexi och ADD?
Personliga berättelser och dikter om vägan mot psykisk hälsa.

Live-evenemang 
med publik 
Tierp

Fortsättning från föregående sida

Evenemangen i Uppsala är på Infoteket, S:t Johannesgatan 28 D. 
Evenemanget i Enköping är på Enköpings bibliotek, Ågatan 29. 
Evenemanget i Tierp är på biblioteket, Kulturhuset Möbeln, Grevegatan 19.

Läs mer om evenemangen på: www.regionuppsala.se/infoteket
Anmälan till infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. 

 

Infotekets evenemang är alltid gratis.  
Alla intresserade är varmt välkomna!


