Riva hinder

– gränssättning och våldsutsatthet bland barn och unga
med funktionsnedsättning
Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete
möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.

Program 20 oktober kl 9.15-16.00

Föreläsare

Lokal: Studion, Umeå Folkets hus
09.15 Registrering och fika
09.45 Inledning
Peder Westerberg, ordförande, Funktionsrätt Västerbotten
10.00 Är diagnoserna autism och ADHD
riskfaktorer för flickor?
Svenny Kopp, specialist i barn och ungdomspsykiatri,
Göteborgs universitet
11.00 Behöver personer med intellektuell och
psykisk funktionsvariation kunskap om känslor,
gränssättning och våld?
Utvecklare Åsa Johansson, gruppledare Sofia Bauman
och deltagare Melinda Andersson, Eskilstuna kommun
12.00 Lunch på egen hand
13.00 Utsatthet som livssituation
Mikaela Starke, docent, Göteborgs universitet
14.30 Fika
15.00 Lokalt exempel från Umeå kommun
15.50 Avslutning

Svenny Kopp är specialist i barn och ungdomspsykiatri.
Hon har sedan 90-talet arbetat som överläkare på barnoch ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), på avdelningen
för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus och även som vuxenpsykiater på
Stenblommans vårdcentral i Kungsbacka. Svenny Kopps
forskningsområde är flickor med neuropsykiatriska svårigheter.
Föreläsningen kommer att förklara på vilket sätt ADHD och
autism hos flickor påverkar tonårstiden och ung-vuxentid och
hur samspelet med jämnåriga kan försvåras.
V.I.P. står för Viktig Intressant Person och är ett
våldsförebyggande grupprogram. Deltagarna i V.I.P.programmet får på olika sätt öva på att ha huvudrollen i sitt
eget liv. Utvecklare och gruppledare från Eskilstuna kommun
berättar hur de har implementerat V.I.P. i sin ordinarie
verksamhet tillsammans med en deltagare som berättar om
erfarenheten av att gå VIP-kursen.
Mikaela Starke är docent vid institutionen för socialt arbete,
Göteborgs universitet. Hennes föreläsning belyser olika
perspektiv på vad våld kan vara och hur livet kan gestalta
sig för barn, unga vuxna och föräldrar med funktionshinder.
Föreläsningen berör även hur professionella uppmärksammar
och arbetar med kvinnor som blivit utsatta för olika typer av
brott i prostitution och prostitutionsliknande sammanhang.
Fokus kommer att vara ojämlika relationer och beroenden
samt hur våld beskrivs och uppfattas.

Med reservation för ändringar
FRÅGOR? KONTAKTA OSS!

ARRANGÖRER:

Aiste Ornataviciute, Brottsoffermyndigheten, 090-70 82 76,
aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se
Sara Moberg, Länsstyrelsen Västerbotten, 010-2254325,
sara.moberg@lansstyrelsen.se
ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 9 oktober för arrangemanget i Umeå
Folkets hus och till webbsändningen.
Dagen är kostnadsfri. Anmälan krävs oavsett om du deltar via webbsändningen eller på plats i Umeå. Vi bjuder på fika. Kom ihåg att
meddela eventuella allergier och om du har särskilda behov.

ANMÄLAN TILL
ARRANGEMANGET I UMEÅ

ANMÄLAN TILL
WEBBSÄNDNINGEN

