Gemensam utvecklingsgrupp 14 september
Närvarande
Herbert Tinz, Bryggan
Carina Sörensen, Bryggan
Rebecka Glimsjö, Bryggan
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom
David Bergström, socialförvaltningen
Anne Eskilsson, socialförvaltningen
Leif Redestig, socialförvaltningen
Peter Klang, LP
Bo Pettersson, Ria
Nils-Erik Lund, Ria
Maria Nilsson, RFHL QQ
Patrik Berg, LP
Niklas Fors, LP
Ia Jonsson, Bryggan
Johnny Nyander, Bryggan
Gösta Strand, arbetsmarknadsförvaltningen
Datorkunskaper bland Rias besökare
Ria har gjort 17 intervjuer bland sina besökare om nivån på datorkunskaper. De svarande var
övervägande män. De flesta kan "starta upp", vet vad Google är, kan googla fram en myndighet, men
det är tveksamt om de kan använda sidan. De flesta kan skriva mejl, men känner sig osäkra. En
tredjedel betalar räkningar på Forex eller annan service (eller låter bli i att betala eftersom det är för
krångligt/kostar avgifter). De flesta vill kunna mer. Se även bilaga.
Målet med ett projekt i datorkunskap är att alla ska kunna utveckla sig från den nivå de befinner sig.
Vorta Drom har många kvinnor/mammor som behöver mer datorkunskaper för att bland annat
kunna följa sina barn i skolan.
Utvecklingsgruppen ska träffa biträdande kommunikationsdirektören 28 september för att ta upp
frågan på en större nivå i staden.
Kan staden stå för datorer?
Är det bättre att utbilda instruktörer som tillhör de olika organisationerna än en som cirkulerar runt?
Det är viktigt att tänka på olika plattformar: dator, surfplatta och telefon.
Skåneveckan för psykisk hälsa

Vår dag under Skåneveckan, på Röda kvarn 7 oktober, närmar sig. Passet där brukarorganisationerna
ska presentera sig behöver planeras. Just nu är det Bryggan, Ria, LP och Schizofreniföreningen som
vill vara med på scenen. RFHL QQ vill gärna vara med och dela ut information, men inte på scenen.
Förslag på upplägg är att en eller två medlemmar per organisation berättar om sina personliga
erfarenheter. Konferencier Herbert Tinz ställer frågor: "vem är du, hur blev du medlem i XXX och vad
gör du i din organisation?" Därefter blir det fikamingel med informationsbord från respektive
förening.
Försörjningsstöd
Arbetsmarknadsförvaltningen vill ha en uppskattning på hur många med försörjningsstöd som
brukarorganisationerna har bland sina medlemmar.
Vorta Drom: har många med försörjningsstöd, ungefär hälften av 300 medlemmar. De vill komma ur
sin situation och har bildat en arbetsgrupp för detta.
Ria: vill inte fråga gästerna om detta, men uppskattar det till 60 procent av besökarna
LP: två av tjugo
RFHL: inga uppgifter just nu, då det är svårt att samla medlemmarna
Bryggan: uppskattar det till 10-15 av 60-70 aktiva
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