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Plats på scen för GR-kommunernas verksamheter
Mötesplatserna är återkommande GR-arrangemang där
kommunernas egna verksamheter står i centrum. Arrangemangen är uppdelade efter yrkesområde och innebär oftast
en eller två heldagar fullspäckade med föreläsningar,
seminarier och utställningar. Mötesplatserna handlar om
att inspirera till nya perspektiv, stärka yrkesrollerna och
knyta kontakter över stadsdels- och kommungränserna.
Den första Mötesplatsen, Mö- renhetsutbytet mellan kollegor.
tesplats IFO, anordnades för 15
– Det bästa är att se vad som
år sedan. Utgångspunkten var händer med människor när de
att skapa en arena för
får stå på en scen och
kunskapsutbyte i hela
dela med sig av sina erGR. Sedan dess har GR
farenheter. De växer i sin
arrangerat Mötesplatser
yrkesroll, säger Nicholas
inom bland annat IFO,
Singleton som arbetar
funktionshinder, ungdom,
med kompetensutveckhälsa, äldreomsorg och
lingsfrågor på GR VälNicholas
psykiatrisamordning. I
färd.
Singleton,
GR
Välfärd
höst går Mötesplats IFO
Nicholas har vaoch Mötesplats Funkrit med och arrangerat
tionshinder av stapeln igen, IFO över 20 Mötesplatser.
för femtonde gången och Funk– Det kollegiala erfarenhetstionshinder för sjätte gången. utbytet är så otroligt mycket
Mötesplatsernas fokus har varit värt, och dagarna handlar lika
detsamma sedan starten: erfa- mycket om att ge som att ta, säger Nicholas.

MÖTESPLATSER 2017
Mötesplats Funktionshinder äger rum 10–11 oktober i
Eriksbergshallen i Göteborg.
I skrivande stund är 44 utställare och 20 seminariepunkter
klara. Läs mer: grkom.se/motesplatsfunktionshinder.
Mötesplats IFO arrangeras
den 16 november. Dagen
bjuder på många seminarier.
Andra intressanta punkter på
programmet är en teaterföreställning om att vara barnhemsbarn samt en föreläsning
av Charlie Eriksson som är
aktuell i SVT:s dokumentärserie om självmord ”30 liv
i veckan”. Läs mer: grkom.se/
motesplatsifo.
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Verksamheterna i fokus

Inför en Mötesplats får anställda i GR-kommunerna skicka in
förslag på vad de vill dela med
sig av. Dessa förslag styr dagarnas innehåll. På Mötesplats
Funktionshinder kommer mellan
3000 och 4000 besökare. Under
två dagar kan besökarna ta del
av utställningar i verksamheternas montrar, seminarier, föreläsningar och speakers’ corner.
Daglig
verksamhet
i
Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs Stad var en av föreläsarna
förra året. De berättade om sitt
arbete ”Utflyttad verksamhet”
som är ett arbete med individuella praktikplaceringar.
– Vi har bara goda erfarenheter från Mötesplats Funktionshinder. Mötesplatserna är ett
smörgåsbord av inspiration, sä-

foto: tony dahl

Läs mer om höstens mötesplatser den 10–11 oktober samt 16 november på grkom.se/motesplatsfunktionshinder och grkom.se/motesplatsifo.

ger Annika Jörlin, aktivitetssamordnare på Daglig Verksamhet i
Askim-Frölunda-Högsbo.
Annika tycker också att Mötesplatserna är ett bra tillfälle att
knyta kontakter eftersom man
träffar så många inom samma
yrkesområde. Hon berättar att
deltagandet på Mötesplatserna
har lett till att hon och hennes
kollegor tar mer kontakt med andra verksamheter när de behöver
råd eller inspiration. Daglig verksamhet i Askim-Frölunda-Högsbo har ställt ut på Mötesplats
Funktionshinder flera gånger
och kommer även att medverka i år. Då kommer personal och
deltagare samt processvägled-

are informera och visa utbudet i
stadsdelen.
Andra perspektiv och utveckling

Anställda inom GR-kommunerna
är Mötesplatsernas huvudnummer men externa föreläsare och
underhållare brukar också bjudas
in för att belysa andra perspektiv och vidga besökarnas vyer. På
förra årets Mötesplats IFO var
musikern Joel Alme inbjuden för
att spela. Joel växte upp i en miljö
kantad av missbruk och sociala
problem och detta har präglat
hans livssyn och låtskapande.
– Min senaste skiva handlar
mycket om familjer och framför
allt barn som hamnat utanför
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samhället, så min historia pas- yrkesstolthet.
Mötesplatserna
sade in i sammanhanget. Det var handlar om just det, glädjen i att
en fin upplevelse att få dela med få dela med sig. Samtidigt är det
mig av mina erfarenheter till
ett utbyte, man delar med
människor som verkligen
sig och får ta del av anbryr sig, säger Joel Alme.
dras arbete, säger Ewa.
Ewa Roslund, verksamEwa menar att Möteshetschef för Individ- och
platserna även visar att
familjeomsorg i Härryda
verksamheterna vill utkommun, var moderator
vecklas.
Ewa Roslund,
verksamhetsför förra årets Mötes– Vi arbetar i komplexa
chef
för
individplats IFO. Enligt henverksamheter och beoch familjene är Mötesplatserna
höver varandra i regioomsorg, Härryda
fenomenala arenor för
nen, säger Ewa.
kommun
erfarenhetsutbyte och
inspiration.
– Att få visa upp det fantastiska arbetet som görs i verksamheterna skapar glädje och
Frida Gustavsson
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