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Hej! 

Välkommen till en spännande höst! 

Vi har glädjen att erbjuda  
både nya önskningar på cirklar - teman  
och några av era favoriter i repris! 

Våra cirklar och tematillfällen är kostnadsfria! 
Välkommen med din anmälan!

AnnMarie Ståhl
Verksamhetschef
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Råd och stöd
Vi vänder oss till personer som från 16 år 
som har olika funktionsnedsättningar, 
främst rörelsehinder.

Vi erbjuder personligt råd, stöd och information. 

Det kan gälla olika frågor. 
Till exempel personlig assistans, 
hemtjänst, bostad, arbete, 
hjälpmedel eller rehabilitering. 

e-Tjänst
Vi erbjuder även individuellt stöd 
via e-tjänsten BOSSE På Nätet (BPN). 
Du får en länk och ett lösenord av oss på din mail 
och kan logga in i ett rum på nätet. 

Kontakta oss för att få mer information.
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Utbildningsenheten
Vi erbjuder utbildningar  
för dig och dina assistenter. 

Utbildningen bekostas  
genom assistansersättningen. 

Tillsammans planerar vi utbildningen  
efter dina önskemål och behov.

Kontakta oss för att få mer information.

Gruppverksamheten
Cirklar är grupper  
där man träffas mellan fyra till sex gånger. 

I cirklarna pratar man om ett övergripande ämne 
och konsulenter på BOSSE leder diskussionen. 

Teman är grupper  
där man träffas en till tre gånger. 
Då pratar man om ett specifikt ämne 
och ibland bjuder vi in en föreläsare.
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Kvinnocirkel

Du tjej/kvinna som har rörelsenedsättning 
och vill träffa andra kvinnor i liknande situation. 

Vi delar tankar och erfarenheter 
om hur det är att leva som tjej/kvinna 
med en rörelsenedsättning.

Datum:  Torsdagar 28 september, 5 oktober, 12 oktober,  
    26 oktober och 9 november. 

Klockan:  18:15 - 20:15.

Plats:   BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter, 
    Döbelnsgatan 59, Stockholm. 

Ansvariga: Yvonne Björkman och Josefin Lång. 
    

Sista anmälningsdag: Torsdagen 7 september.
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Vem säger jag att jag är?

Vad väljer vi att berätta till vår omgivning 
genom vårt utseende och vårt kroppsspråk? 

Vi samtalar om hur vi beskriver oss själva.

Datum:  Torsdagar 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 
    19 oktober och 26 oktober.

Klockan:  16:00 - 18:00.

Plats:   BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter, 
    Döbelnsgatan 59, Stockholm. 

Ansvariga: Pernilla Nilsson och Patrik Forslin.
    

Sista anmälningsdag: Torsdagen 14 september.
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Opratat

Projektet bakom hemsidan opratat.se 
har genom intervjuer undersökt vad det inte pratas om 
i familjer där ett barn har funktionsnedsättning. 

Kommunikatör Erika Wermeling berättar 
om de teman man kommit fram till. 
Hur ser dessa teman ut? 
Vilka konsekvenser får tystnad 
kring olika frågor för barnet 
som litet och som vuxet?

Datum:  Tisdagen 10 oktober.

Klockan:  18:00 - 20:00.

Plats:   Lokal meddelas i samband med  
    bekräftelsemeddelande. 

Ansvariga: Pernilla Nilsson och Patrik Forslin.
    

Sista anmälningsdag: Tisdagen 19 september.
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Fondkollen

Vad är en fond?
Hur söker man fondmedel?
Vad ska man tänka på?
Vad skriver jag?

Datum:  Tisdagen 10 oktober. 

Klockan:  13:30 - 15:30. 

Plats:   BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter, 
    Döbelnsgatan 59, Stockholm. 

Ansvarig: Mikael Vibble och Pernilla Nilsson.

Sista anmälningsdag: Fredagen 22 september.
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Bokcirkel

Kom och läs med oss i höst! 

Vi kommer vid det första cirkeltillfället  
tillsammans välja vilken bok vi ska läsa.

Datum:  Onsdagar 11 oktober, 25 oktober, 8 november  
    och 22 november.

Klockan:  13:30 - 15:00.

Plats:   BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter, 
    Döbelnsgatan 59, Stockholm. 

Ansvariga: Inger Eriksson och Inga-Lill Krantz Åberg.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 20 september.
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Relationer

Tillsammans diskuterar vi vad relationer är, 
hur vi vill att de ska vara och hur vi bibehåller dem.

Datum:  Torsdagar 12 oktober, 26 oktober, 9 november  
    och 23 november.

Klockan:  13:30 - 15:00.

Plats:   BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter, 
    Döbelnsgatan 59, Stockholm. 

Ansvariga: Krister Gullberg och Inga-Lill Krantz Åberg.

Sista anmälningsdag: Torsdagen 21 september.
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Sexualitet – vad vill du, vad kan du? 

Vi har samtal om hur du vill ha sex 
med dig själv eller andra. 

Vi pratar även om möjligheten 
att praktiskt ta reda på ställningar och hjälpmedel 
som kan fungera för dig.

Datum:  Onsdagar 25 oktober, 1 november, 8 november,  
    15 november och 22 november.

Klockan:  17:30 - 19:30.

Plats:   25 oktober, 8 november och 22 november  
    på BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter,  
    Döbelnsgatan 59, Stockholm. 

    1 november och 15 november  
    på PUFFA, Tideliusgatan 12, Stockholm. 

Ansvariga: Stefan Balogh och Niklas Renner från  
    BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter,  
    Ellinor Isfors från UNG och Moa Carlsson från PUFFA.

Sista anmälningsdag: Onsdagen 4 oktober.
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Samtalscirkel på arabiska

Talar du arabiska?  
Ibland kan det kännas lättare 
att prata på sitt eget språk med andra.

BOSSE erbjuder nu möjligheten för dig som talar arabiska 
och lever med fysisk funktionsnedsättning 
att ses ett par gånger och samtala kring olika teman.

Tillsammans med mig Amad Lindblom, konsulent på BOSSE, 
kommer vi att bestämma vad vi ska prata om.

Ahlan wa sahlan!

Datum:  Fredagar 27 oktober, 10 november, 24 november,  
   8 december och 15 december. 

   Vi kommer även ha ett särskilt tillfälle med föreläsning  
   tisdag 5 december. Läs mer om detta under temat Dubbel utsatthet   
   - att vara ny i Sverige och leva med funktionsnedsättning.

Klockan: 13:00 - 15:00.  
   Observera att tisdagen 5 december är tiden kl. 15:00 - 18:00.

Plats:  BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter, Döbelnsgatan 59, Stockholm.

Ansvarig: Amad Lindblom, 08-544 88 665.

Sista anmälningsdag: Fredagen 6 oktober.
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باللغةَالعربيةَونِقاشَثةحادَ قاتَمَ ل َحَ   

 
لمَاللغةَالعربية؟ل تتك  ه    

تك األ م كلمت  ن ت  أ له  ن االس  م   انهَ  ا  حيانرَاعَ ش  قد ت   ع االخرين ب ل غ  .م   

  

BOSSE (  هبّوس ),  دراتَق  ب  فاضَنخ  إيهمَدعوَاالشخاصَالذينَلدَ ي  , ركزَالدعمَوالمعرفةم
الناطقينَباللغةَالعربية،َ األخرين شخاصألا لتقاءإ كانيةم  إ لحصولَعلىل   ظيفية،الجسم الو  

 ختلفة.َواضيعَمَ ن م  حادثات ع  راءَمَ ج  إ نَاجلدة مرات، م  ع  ل  و
 
د ليندبلوم" عرفةَعم والم  ركزَالدَ م  ستشارةَفيَالمَ  حوا وتقت  نَدعوكمَإت   "آم  عهاَقرروا م  ت  ر 
 ت.هذهَاللقاآاللَناقش خ  واضيع التي ست  الم  
 
  يبَالتحياتط  أمعَ 

Gabban Lindblom-Amad Al 
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BOSSE på nätet

Hur kan man träffa BOSSE på nätet? 
En temakväll om vår e-tjänst BPN.

Datum:  Tisdagen den 28 november. 

Klockan:  17:00 - 19:00.

Plats:   BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter,
    Döbelnsgatan 59, Stockholm. 

Ansvariga: Niklas Renner och Mikael Vibble.

Sista anmälningsdag: Tisdagen 7 november.
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Dubbel utsatthet - att vara ny i Sverige 
och leva med funktionsnedsättning
Vi bjuder in till en föreläsning kring vad det innebär  
att vara ny i Sverige och leva med en funktionsnedsättning. 

Dr Baldawi berättar om migrationsprocessen  
och ger exempel ur verkliga livet. 

Därefter pratar Patrik Forslin från BOSSE  
om hur funktionsnedsättning påverkar situationen  
för den som är ny i Sverige. 

Efterföljande diskussion  
kommer att ledas av föredragshållarna.

Datum:  Tisdagen 5 december. 

Klockan:  15:00 - 18:00.

Plats:   BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter, 
    Döbelnsgatan 59, Stockholm. 

Ansvariga: Amad Lindblom och Patrik Forslin.

Sista anmälningsdag: Tisdagen 21 november.
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Egna anteckningar
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Kontakt
Du kan kontakta BOSSE  
genom att ringa, skicka e-post  
eller skriva ett brev.

Besöks- och postadress:  
BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter 
Döbelnsgatan 59  
113 52 Stockholm

Telefon: 08-544 88 660 

E-post:  bosse@bosse-kunskapscenter.se  
Hemsida: www.bosse-kunskapscenter.se
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Anmälningsblankett
Kryssa för den cirkel eller det tema 
som du är intresserad av.

Du kan anmäla dig till flera tillfällen.

 Kvinnocirkel
 Vem säger jag att jag är? 
 Opratat
 Fondkollen
 Bokcirkel 
 Relationer
 Sexualitet – vad vill du, vad kan du?
 Samtalscirkel på arabiska
 BOSSE på nätet
 Dubbel utsatthet - att vara ny i Sverige och  
 leva med funktionsnedsättning
 

Namn:

Adress:

Telefon:

E-post:

Jag vill ha sms-påminnelse: Ja Nej

Särskilda önskemål (t.ex. tolk, hörselslinga, etc.):

Har du några frågor  
är du alltid välkommen att höra av dig!

Du vet väl att du även kan 
anmäla dig via vår hemsida!



BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter 
Döbelnsgatan 59 
113 52 Stockholm


