Kompetenspass SMAIL
Välkommen till höstens kompetenspass inom projekt SMAIL!
Under hösten ska du som deltagare i projektet delta i minst 10 timmar med kompetenspass.
Du anmäler dig enligt info nedan till de event som du vill delta i. Efter att du har deltagit
registrerar du tiden i deltagarredovisningen för projekt SMAIL.

SEPTEMBER
Nätverka: Migration och funktionsnedsättning – Myndigheten för delaktighet
15 september kl. 09-11 Digitalt via Zoom
Vill du delta? Följ länken nedan. Ingen föranmälan krävs.
Zoom-träff: Migration och funktionsnedsättning

Föreläsning om horisontella principer – med jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering i praktiken
Med David Flato och Maria Hulth, Jämställt
29 september kl. 13-16
Obligatoriskt att delta vid antingen det här tillfället eller den 19 oktober.
Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i
praktiken? På utbildningen vrider och vänder vi på de normer som skapar ojämlikhet och
olika villkor.
du anmäler dig här

OKTOBER
TEMA: Tillgänglighet
Funktionshinderpolitik och lokala förutsättningar
4 oktober 8:30-16:00, du kan delta delar av dagen
Seminarium med konkreta exempel på hur olika förvaltningar i kommunen kan arbeta för att
bidra till genomförandet av funktionshinderspolitiken.
Du anmäler dig på nedan länk:
Sista anmälningsdag: 23 sep 2022
Funktionshinderpolitik och lokala förutsättningar | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se).

Föreläsning: Hva bør komme først; motivasjon eller arbeid? Med Tonje Sannes,
Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet
12 oktober kl 14:30-15:30
du anmäler dig här

Föreläsning om horisontella principer principer – med jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering i praktiken. Med David Flato och Maria Hulth, Jämställt
19 oktober kl. 9-12
Obligatoriskt att delta vid antingen det här tillfället eller den 29 september.
Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i
praktiken? På utbildningen vrider och vänder vi på de normer som skapar ojämlikhet och
olika villkor.
du anmäler dig här

Föreläsning: Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning – om
tillgänglighet och att skapa anpassningar. Med Stefan Andrae, psykolog, och Krister
Toftén, arbetsterapeut, båda från Arbetsförmedlingen Uppsala
27 oktober kl. 9-11
du anmäler dig här

NOVEMBER
TEMA: Jämställdhet

Förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld
16 november kl. 9-12
Kl. 9-9:50 Föreläsning om Jämställdhet med Vedad Begovic, Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Kl. 10-11 Föreläsning med Anita Kruse: Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld – en fråga om
hälsa, liv och död. Anita Kruse är sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS,
Nationella nätverket för samordningsförbund.
Kl 11-12 Panelsamtal med föreläsarna på förmiddagen och fler gäster. Vilken betydelse har
jämställdhetsarbetet för en inkluderande arbetsmarknad? Hur påverkar våld i nära relationer
en individs förutsättningar att arbeta?
du anmäler dig här

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer
med funktionsnedsättningar? - Upptech - Uppsala universitet (uu.se)
24 november kl. 12–13
Digitalt genom Zoom, läs mer genom länken ovan

Webbkurser om våld
NCK- Nationellt centrum för kvinnofrid
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-motervaldsutsatta/webbkurs-om-vald/ ca 3 timmar
Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-forkommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-omvald-i-socialtjansten/

Arbetsförmedlingen
Länk till utbildningsmaterial om våld i nära relationer https://arbetsformedlingen.se/om-oss/varverksamhet/utbildningsmaterial/vald-i-nara-relationer med bland annat korta filmer om varför
och hur man kan ställa frågor om våld till arbetssökande.

DECEMBER
TEMA: Icke-diskriminering

Webbutbildning – Rasism i arbetslivet, ca 60 minuter
Utbildningen är till för dig som funderar på vad rasism är. Hur påverkar det arbetsmiljö,
rekrytering, karriärmöjligheter och andra delar inom arbetslivet? Vill du få inspiration och
kunskap inför ett förändringsarbete?
Rasism i arbetslivet - Översikt | Rise 360 (articulate.com)

Webbutbildning – Kunskap om HBTQI och likvärdigt bemötande, ca 90 minuter
Fortbildningen ger kunskap om hbtqi-personers levnadsvillkor historiskt och i dag och det
offentligas uppdrag att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Du får exempel
på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet
och könsuttryck.
Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande | Forum för levande historia

