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Hej! 

Välkommen till ett nytt år!

I år har vi glädjen  
att kunna erbjuda nya cirklar  
enligt framförda önskemål från er.

Vi fortsätter också med våra populära cirklar.  
Alla våra cirklar och tematillfällen är kostnadsfria!

Hoppas att du kommer!

Väl mött

AnnMarie Ståhl 
Verksamhetschef
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Råd och stöd
Vi vänder oss till personer  
som har en funktionsnedsättning,  
främst rörelsehinder, och som har fyllt sexton år.

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 via e-post 
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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”Den enda källan till kunskap 
är erfarenhet.”

 -Albert Einstein
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Tema-serie

Komma ut

Mediabilder

Jämställdhet

Klockan:  18:00 - 20:00. 
Plats:   BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter,  
    Döbelnsgatan 59, Stockholm.
Ansvariga: Patrik Forslin och Pernilla Nilsson.

Komma ut
Skådespelaren Oskar Sternulf  
ger sin egen monologföreställning ”Komma ut”. 

Efteråt samtalar vi om vad det idag innebär  
att komma ut som homo- bi- eller transperson. 

Är det någon skillnad att komma ut  
om man lever med en funktionsnedsättning? 

Finns det någon likhet  
mellan att leva som hbt-person  
och att leva med en funktionsnedsättning?

Dag och datum:  Tisdagen 13 februari.
Sista anmälningsdag:  Tisdagen 23 januari.
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Mediabilder
Catrine Lundell är radiomakare,  
komiker och producent. 

Hon är just nu aktuell  
med humorserien Bauta på SVT. 

Hon kommer denna kväll  
att prata om vilken plats  
personer med funktionsnedsättning har i media.

Dag och datum:  Tisdagen 6 mars.
Sista anmälningsdag:  Tisdagen 20 februari.

Jämställdhet
Vi bjuder in Maria Johansson med bakgrund  
som kommunikatör och skådespelare. 

Hon är idag bland annat ordförande för FQ  
(Forum kvinnor funktionshinder) och Lika Unika.

Denna kväll samtalar vi om  
hur det ser ut med jämställdheten  
mellan kvinnor och män. 

Förändras betydelsen av jämställdhet  
då någon har en funktionsnedsättning? 

Hur försvaras rätten till den egna kroppen  
och viljan?

Dag och datum:  Tisdagen 20 mars.
Sista anmälningsdag:  Tisdagen 27 februari.
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Samtalscirkel på arabiska

Talar du arabiska?  
Ibland kan det kännas lättare  
att prata på sitt eget språk tillsammans med andra. 
För tredje gången  
erbjuder BOSSE 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 2 februari, 16 februari, 2 mars och 16 mars. 

Klockan:  13:00 - 15:00.

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

Ansvariga: Amad Lindblom (08-544 88 665).

Sista anmälningsdag: Fredagen 26 januari.
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Amad Al-Gabban Lindblom (08-544 88 665)

Fredagar 2 februari, 16 februari, 2 mars och 16 mars.

Klockan 13:00 - 15:00. 
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Bokcirkel

Kom och läs med oss i vår! 
Vi kommer att vid första tillfället  
tillsammans välja vilken bok vi ska läsa.

Datum:  Onsdagar 14 februari, 21 februari, 7 mars och 21 mars. 

Klockan:  14:00 - 15:30.

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

Ansvariga: Inger Eriksson och Inga-Lill Krantz Åberg.

Sista anmälningsdag: Onsdagen 31 januari.
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Nätverkscafé

Vill du knyta kontakter?  
Utbyta erfarenheter med andra?  
Då är det här en cirkel för dig! 
På BOSSEs nätverkscafé får du träffa andra personer,  
fika, umgås, prata om livet, diskutera  
och lära dig mer om hur du nätverkar på sociala medier  
men framförallt ha det trevligt!  
Vi ses i BOSSEs tillgängliga lokaler  
över en kopp kaffe och gott fika!

Datum:  Varannan måndag 19 februari, 5 mars och 19 mars. 

Klockan:  17:00 - 19:00.

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

Ansvariga: Erika Meurlin, Amad Lindblom och Andreas Tollwé.

Sista anmälningsdag: Måndagen 29 januari.
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Anhörigträffar

Är du anhörig till någon  
som har fått en förvärvad skada som vuxen?
Då finns det möjlighet att vid fyra tillfällen under våren  
utbyta erfarenheter och tankar med andra anhöriga.

Datum:  Tisdagar 20 februari, 20 mars, 24 april och 22 maj. 

Klockan:  16:30 - 18:00.

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

Ansvariga: Amad Lindblom och Inga-Lill Krantz Åberg.

Sista anmälningsdag: Onsdagen 31 januari.
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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 22 februari, 8 mars, 22 mars och 5 april. 

Klockan:  13:30 - 15:00.

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

Ansvariga: Krister Gullberg och Inga-Lill Krantz Åberg.

Sista anmälningsdag: Onsdagen 31 januari.
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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 1 mars, 8 mars, 22 mars, 5 april  
    och 12 april.

Klockan:  18:00 - 20:00.

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

Ansvariga: Yvonne Björkman och Josefin Lång.

Sista anmälningsdag: Torsdagen 8 februari.
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Fiskecirkel

Kom för att inspireras och dela erfarenheter kring fiske. 
Tillsammans tar vi reda på  
vilka möjligheter som finns i att utöva intresset fiske. 
Förhoppningsvis avslutar vi cirkeln  
med en gemensam fisketur under våren.

Datum:  Måndagar 12 mars, 19 mars och 26 mars. 

Klockan:  13:30 - 15:30.

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

Ansvariga: Niklas Renner och Stefan Balogh.

Sista anmälningsdag: Måndagen 19 februari.

14



Handikappersättning

Har du funderingar kring Handikappersättning? 
Det här är ett tematillfälle där vi lär oss mer.

Datum:  Tisdagen 13 mars. 

Klockan:  13:30 - 15:30.

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

Ansvariga: Mikael Vibble och Pernilla Nilsson.

Sista anmälningsdag: Tisdagen 20 februari.
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Opratat

Vissa tankar och känslor förblir opratade  
i familjer där någon har en funktionsnedsättning. 
Vi samtalar om hur ditt liv idag påverkas  
av det som inte har gått att tala om. 
Vi bygger vidare på erfarenheter  
som kommit fram i projektet Opratat (www.opratat.se)  
och hur dessa erfarenheter påverkar en som vuxen.

Datum:  Tisdagar 10 april, 17 april, 24 april, 8 maj  
    och 15 maj.

Klockan:  16:00 - 18:00.

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

Ansvariga: Pernilla Nilsson och Patrik Forslin.

Sista anmälningsdag: Tisdagen 20 mars.
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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

@bossersk

#bossersk
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Anmälningsblankett
Kryssa för den cirkel eller det tema 
som du är intresserad av.

Du kan anmäla dig till flera tillfällen.

 Komma ut
 Mediabilder 
 Jämställdhet
 Samtalscirkel på arabiska
 Bokcirkel 
 Nätverkscafé
 Anhörigträffar
 Relationer
 Kvinnocirkel
 Fiskecirkel
 Handikappersättning
 Opratat
 

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
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