Nyhetsbladet för dig som vill veta mer om volontärverksamhet i Nacka kommun.
Nr 5/Julen 2010

Temanummer:
Handikapp!
Volontärbladet görs med hjälp av
volontärer och handlar om det som
berör oss och känns angeläget,
intressant eller roligt att ta upp.
Målet är att sprida kunskap om
och synliggöra det ideella engagemanget i vår kommun.
Vi vänder även blicken utåt för att
plocka upp goda exempel, som
kan komma från andra kommuner,
regioner eller andra länder. Allt för
att inspirera oss.
I detta nummer skriver vi om
ideellt arbete inom handikappidrotten. Vi tipsar även om
möjligheten att engagera dig på
olika sätt för och med personer
som har ett funktionshinder.
Vill du också bli volontär?
Eller har du ett uppdrag för en
eller flera volontärer?
Gå till
www.volontar.nacka.se
och registrera dig kostnadsfritt.
Vår matchningsfunktion gör det
enkelt för volontär och
uppdragsgivare att hitta varandra.

I detta nummer

• Kennteh Blomqvist,
Nackaiternas eldsjäl
sedan 23 år tillbaka
• Ideell verksamhet med
och för funktionshindrade
• Så firades Internationella
frivilligdagen i Nacka

Volontär i Nacka önskar alla
läsare en God Jul!

Volontärporträttet:
Kenneth Blomqvist
En idrottsklubb som
tänder gnistan
Nacka Handikappidrott är som
vilken idrottsklubb som helst
förutom att man vänder sig till
handikappade.
En förlamningsolycka exempelvis, kan sända vem som helst till
en mörk vrå av tillvaron. Många
isolerar sig eller flyr in i en virtuell
värld via datorn. Man behöver på
olika sätt få hjälp att tända gnistan
och känna att kroppen kan komma
igen. På kanske helt nya sätt.
Det är där Nacka HI kommer in.

Varje år anordnar Nacka HI bl.a.
ett sommarläger – Sportscamp
där man får möjlighet att prova på
olika idrottsgrenar och träffa andra
i liknande situation.

Tävlingar, utlandsprojekt och
16 grenar att välja på
Kenneth Blomqvist har arbetat
som volontär för klubben i mer än
20 år och är numera vice ordförande och sportchef. Nackaiterna,
som de kallar sig för, är en relativt
stor klubb med 500-600 medlemmar och anordnar många aktiviteter och tävlingar.

Totalt erbjuds 16 idrottsgrenar
med alltifrån Boccia till innebandy
för förståndshandikappade. Kenneth berättar också om ett spännande utlandsprojekt, att starta
upp handikappidrott i St Petersburg.
- De ville inte tro på att vi gjorde
detta som volontärer, utan att ta
betalt!
Det är tydligt att klubben är en
viktig del av Kenneths liv och det
riktigt lyser om honom när han
pratar om sitt engagemang.

Adoption av rullstolsbunden
pojke ledde till volontärsengagemang
- Jag hade aldrig ens sett ett handikappat barn innan!
Allt började med att Kenneth gifte
om sig. In i hans liv kom då en
liten rullstolsbunden pojke med
ryggmärgsbråck. Kenneth kom
att adoptera pojken och ville lära
honom att simma. Så småningom
kom han i kontakt med handikappidrotten och blev mer och
mer involverad. Sorgligt nog miste
Kenneth sin son efter en operation
och det uppstod ett stort tomrum.
- Jag visste inte vad jag skulle
göra av all tid. Min son och jag
fick ut så mycket via idrotten och
det känns bra att kunna ge tillbaka.
Behandla handikappade som vanliga människor helt enkelt
Vad har då Kenneth för råd att ge
till personer som sällan kommer i
kontakt med handikappade?
- Det folk har svårast med vid möten med handikappade människor
är att det infinner sig en osäkerhet.
Hur skall jag hälsa på en person
som ej har några armar?
- Skall jag fråga om någon i
rullstol vill ha hjälp vid övergångstället?
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Svaret är att vara sig själv och inte
förställa sig. Folk vill bli behandlade som vanliga människor utan
handikapp.

Aktuella
volontäruppdrag
Data / IT
Datahandledare för seniorer
Friskvård
Hundägare och hundar som vill
träffa äldre och/eller funktionshindrade

Proteser & glimten i ögat
Kenneth delade också med sig av
lite kuriosa:
- Det var första vinterlägret uppe i
Åre. Alla hade varit ute i backarna
under hela dagen och i sporthallen
spelades det basket. Innanför dörren sitter en kille som jag träffat
på dagen, då gående, men nu satt
han och kliade sig på ryggen med
en benprotes.
Det visade sig att hans bägge ben
var amputerade efter en trafikolycka. När jag sen tittade mig runt
var det en hel del människor med
olika sorters proteser. Det blev ett
överrumplande möte samtidigt
som det blev väldigt naturligt med
olika handikapp.
- Det är ofta mycket skämt inom
gruppen om varandras handikapp
men det är med glimten i ögat.

Kenneth föredrar:
Innesport
Läger
Sommar-OS
Pepparkaka
Lagsport
			

Utesport
Tävling
Vinter-OS
Glögg
Individuell
sport

Vill du också förgylla tillvaron för
andra och samtidigt ha kul?
Kontakta i såfall kansliet, e-post
kansli@nackahi.se eller besök
www.nackahi.se

Glädjespridare
Besöksverksverksamhet hos äldre,
ordna aktiviteter
Integration
Fadder, guide till en nysvensk
ungdom.
Go green
Ledare inom friluftsliv
Lyssnare/medmänniska
Starta en tjejjourtelefon
Brottförebyggande
Polisens volontär eller nattvandrare
God granne
Praktisk hjälp, skotta snö, göra
enklare ärenden
Matglad
Ordna fika till äldreträffar
Volontär i skolan
Vuxna som har tid, vill lyssna och
finnas till för barnen
Kulturintresserad
Hjälp vid events, teatergrupp

För att se de senaste uppdragen, besök oss på
www.volontar.nacka.se

Detta har hänt...
Hund för Alla!
– en verksamhet för barn och
unga med funktionsnedsättning.
Hund för Alla är ett samarbete
mellan Studiefrämjandet och
Nacka Brukshundklubb. Syftet
med verksamheten är att ge barn
och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att vistas i
naturen och umgås med hundar på
ett enkelt och tryggt sätt.
Det finns både utrymme för att
lära sig mer om hundar samt för
kel och lek. Lugna och trygga
hundar väljs med omsorg ut till
kursverksamheten.
Ann Magnusson jobbar ideellt
som ledare inom Nacka Brukshundklubben och hon berättar om

att man genom samspelet med
hundar hittar nya och andra vägar
att kommunicera på – oftast en
ordlös kommunikation.
Barnen får även vara ledare, att
vara ledare är också nyttigt för
dessa barn som i vanliga fall för
det mesta blir ledda av andra.
Att lära sig tecken som sitt och
ligg, rulla runt etc. och verkligen
vara ledare är en stärkande upplevelse för barnet.
En del barn har språket, andra
inte. Någon som är mer försiktig
vill ha en liten hund.
Det fantastiska är att alla hittar
sitt eget sätt att kommunicera och
samarbeta med ”sin” hund.
Barnen har varit intresserade, tagit
reda på mer om hundraser och i

vissa fall har de små framstegen
varit riktigt stora.

Under våren startar nya kurser
Kontakta Ann Magnusson,
070-525 87 01 eller
Studiefrämjandet 08- 716 90 60 .
Läs mer på
www.nackabk.com
Läs mer om fritidsaktiviteter för
funktionshindrade på Nacka kommuns hemsida
www.nacka.se

På gång...
Extrakompis söker volontärer
genom Volontär i Nacka
Alla borde ha en kompis. En
kompis som man delar intressen
med och som man kan göra kul
saker ihop med.
Föreningens drivkraft är att förbättra situationen för personer
med intellektuella funktionshinder
genom att erbjuda möjligheten till
en extrakompis.
Att ha en kompis som man delar
intressen med är för de flesta av
oss en självklarhet. Men inte för
alla.
”Extrakompis” bygger på volontärinsatser och sponsring och ska
ses som en extra möjlighet utöver
det som samhället erbjuder.

Föreningen Extrakompis jobb är
att matcha ihop volontärer med
personer som vill ha en extra
kompis och att se till att det sker i
trygga och säkra former.
Föreningen arbetar aktivt med att
söka volontärer samt att
genomföra intervjuer med volontärer och personer som söker en
extrakompis.
Inspirationen kommer
från USA
”Best Buddies”.

Mer info på hemsidan:
www.extrakompis.se

Mässa om fritid för personer
med funktionsnedsättning
Den 20–21 maj 2011 anordnas
en mässa om fritid för personer
med funktionsnedsättning.
Arrangör är fem kommuner och
flera föreningar. Här kommer olika
aktörer och personer med funktionsnedsättning att träffas och
berika varandra, dessutom blir det
seminarier som ska inspirera till
nytänkande.
Är du och din verksamhet intresserade av att bidra till
programmet?
Hör av dig till Elin Brandefalk.
E-post:
elin.brandefalk@nacka.se
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Det lilla extra...
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Sidan där Volontär i Nacka ger mer kunskap.

Firandet av Internationella Frivilligdagen
För andra året i rad firades
Internationella Frivilligdagen på
Biblioteket i Nacka Forum.
Mitt i julrushen fanns ett antal frivilligorganisationer, föreläsare och
besökare på plats för att uppmärksamma dagen.
Det bjöds på föreläsningar och aktiviteter, det hölls språkkaféer och
glada sångstunder. Fint besök kom
från skogen i form av Skogsmulle
som fick barnen att häpna över
naturens underverk. Röda korset
erbjöd plåsterskola och första hjälpen för de små.

På plats fanns dessutom Nacka
Handikappidrott som informerade
om sin verksamhet. Det var möten
över generationer och intressen
genom olika smakprov.

Äldrekontakt
Therese Björkstrander från ”Äldrekontakt” berättade om hur
organisationen arbetar för att få
ensamma äldre att må bättre, t.ex.
att på ett enkelt sätt få komma ut
i ett socialt sammanhang, komma
hem som gäst till en värdfamilj
och få en trevlig fikastund.

En volontärchaufför hämtar och
lämnar gästen och ger en stödjande hand vid behov. Färden
till och från värdfamiljen blir en
trevlig åktur. Verksamheten har
nu kommit igång i Nacka och det
finns plats för flera att anmäla sig
både som gäst och volontär. Vill
du komma i kontakt med Äldrekontakt?
Skicka e-post till
info@aldrekontakt

Seniornet Nacka
Ivar Jönebring
och Torsten
Andersson från
SeniorNet Nacka
visade i ord och
bild hur föreningen jobbar för
att ge äldre bättre
kunskap och
självförtroende
inom IT. Utöver datakunskap ger
SeniorNet tillfälle till trevliga träffar, nya kontakter och därmed ett
ökat välbefinnande.

Vikingarännet
Dagen avslutades med att Anders
Tysk, från Vikingarännet, gav sig
ut på långfärdskridskor och visade
vackra bilder från olika isar. Han
berättade om allt arbete som ligger bakom Vikingarännet. Förra
året deltog ca 3500 skridskoåkare.

Nästa nummer av
”Volontär i Nacka”
- kommer i mars....

Han berättade hur han lyckats med
att engagera så många att ställa
upp ideellt. Anders visade även
en bild, tagen knappt två timmar
innan han kom till föreläsningen
och därmed gjorda han alla åhörare mållösa!
Firandet av Internationella Frivilligdagen blev en fin och värdig
avslutning på året.
Vi
ses
igen!
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