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”Man får inte finnas,  
ska inte finnas, men  
måste finnas.”

Marie,  
mamma till Anna 26 år

”Mina föräldrar ska bara 
vara föräldrar. De ska inte 
jobba som mina assisten-
ter eller vara arbetsledare.”

Mia 35 år

”Vad händer den dagen jag 
inte finns? Vem tar över rol-
len då som spindeln i nätet?”

Thomas, pappa till Hans 33 år

”Jag vill vara så själv- 
ständig som möjligt.”

Muhammed 28 år



Studiecirklar och 
samtalsgrupper
Vi träffas i två grupper – en för dig 
som är förälder och en för dig som är 
vuxen och har en funktionsnedsätt-
ning. Här ger vi plats för livets stora 
och lite mindre frågor. 

Datum, tid och plats hittar du på vår 
hemsida.  
 

Vad gör vi mer?
Vi deltar och ordnar konferenser, 
seminarier och andra mötesplatser. 
Vi besöker också arbetsplatser och 
föreningar för samtal och information.

Tycker du att det verkar intressant? 

Hör av dig!

Känner du igen dig
Många personer som har en funk-
tionsnedsättning är beroende av sina 
föräldrar för att vardagen ska fungera 
trots att de har stöd från samhället. 

I projekt Delaktighet och stöd vill vi 
uppmärksamma att många föräld-
rar har ett utökat föräldraskap och 
omsorgsansvar. Vi vill också diskutera 
frågor som delaktighet och självbe-
stämmande för personer med funk-
tionsnedsättning. 

Med projektet vill vi öka förståelsen 
och uppnå förändring.
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Om Bräcke diakoni
Med visionen ”Ett medmänskligare sam-
hälle” driver vi många olika verksamhe-
ter inom vård och omsorg, för personer 
med och utan funktionsnedsättning. 

Vi är en idéburen stiftelse och återin-
vesterar den vinst vi gör. Tillsammans 
med våra över 1000 engagerade med-
arbetare gör vi nytta där det behövs  
– på olika platser i landet.

Kontakta oss 
Maria Blad 
Projektledare 
maria.blad@brackediakoni.se  
031-50 27 64

www.brackediakoni.se/delaktighet


