
                                        
 

Inbjudan till seminarium 
27 februari 2013 klockan 17:30 – 20:30 

på Wiselgrens Minne, Kiliansgatan 9 i Lund 
 

Fika och smörgås serveras mellan 17:00 – 17:30 
  

Varmt välkommen att delta i seminariet som arrangeras av projektet Brottsutsatthet 
och funktionsnedsättning. Seminariet riktar sig till styrelser, ordföranden och 
medarbetare inom HSO, Brottsofferjouren i Mellersta Skåne och Studieförbundet 
Vuxenskolan med mera.  
 
Den första september 2010 gick startskottet för projektet och vi vill nu bjuda in till ett 
seminarium. Syftet med seminariet är att förankra projektet och öka kunskaperna om 
brottsutsatta personer med funktionsnedsättning.  
 
Seminariet är kostnadsfritt. Under seminariet finns möjlighet att ha med eget material 
på ett bord. Tag gärna med och sprid information om din organisation.  
 
Om du vill veta mer om respektive organisation se länkar till webbplatser: 
http://www.boj.se/ 
 
http://www.handikappforbunden.se/ 
 
http://www.sv.se/sv/ 
 

Praktisk information 
Tid:  onsdagen den 27 februari klockan 17:00 – 20:30, fika mellan 17:00-17:30, 

seminariet börjar 17:30 

Plats: Wiselgrens Minne, Kiliansgatan 9 i Lund 

Kostnad: Ingen kostnad för seminariet. Kaffe, te, frukt och smörgås ingår  

Särskilda behov: Ange vid anmälan om du har några speciella behov. Teckentolk bokas 
av deltagare själva.  Undvik parfym och starka dofter på grund av allergi. 
Mobiltelefonen ska vara avstängd under seminariet.  

Anmälan: Anmäl dig till SV senast den 20/2 på www.sv.se/skane eller till 

kristina.elofsson@sv.se telefon 046 – 10 26 67 

Information: Har du frågor om seminariets innehåll eller vill lämna återbud kontakta 
Karin Andersson, telefon 08-550 486 49, mobil 0720-61 86 49 E-post: 
karin.andersson@boj.se  
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PROGRAM 

 
 
 

17:00    Fika   
 
17.30  Inledning och presentation av projektet Brottsutsatt och 

funktionsnedsättning, Handikappförbunden och 
Brottsofferjourernas Riksförbund  
Karin Andersson, projektledare 

 
18.10 Presentation av lokala HSO i Lund 
 
18.25 Presentation av Autism & Aspergerföreningen 
  
18.40 Presentation av Schizofreniförbundet, ISF  
 
18.50  Paus  
 
19.05  Presentation av lokala BOJ i mellersta Skåne och 

brottsofferkunskap  
 
19.20  Presentation av Studieförbundet Vuxenskolan, SV 
  
19.35 Diskussion i smågrupper  
 
20.10 Sammanfattning 
 
20:30  Avslut  
 
 
 

Varmt välkommen 
 
 
 


