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AMBASSADÖRERNA
- med uppdrag att öka kunskapen om 

att leva med funktionsnedsättning
Det finns förstås mycket som är annorlunda när man lever 
med funktionsnedsättning jämfört med den som inte gör 
det. Men det mesta är som för alla andra. Det bästa vi vet 
är att få möta människor som vågar ställa frågor! Då kan vi 
förklara saker som verkar konstigt.
Vi är ambassadörer för Furuboda och vill berätta om hur det 
kan vara att leva ett alldeles vanligt liv, fast med annorlunda 
förutsättningar. Vi vet bland annat att om barn och unga får 
chans att fråga, blir de mindre osäkra som vuxna.
Vi åker ofta ut till skolor och arbetsplatser och möter 
många olika människor. Efter våra föreläsningar brukar 
de som lyssnat veta en hel del om hur det kan funka när 
man till exempel har en medfödd eller förvärvad skada. De 
har också fått en inblick i hur det är att vara aktiv med en 
funktionsnedsäning i idrott eller andra intressen.
Men framförallt blir det tydligt för åhörarna att det går att leva 
ett riktigt bra liv - oavsett funktionsförmåga!

     Låter det här intressant?
     Hör av er för mer information och bokning!

     Tel: 044-781 46 00   E-pot: ambassaden@furuboda.se

    Boka en föreläsning



FÖRELÄSARE

  William Hedendahl, Malmö

”Man ska inte hindra sig själv om man    
  lever med en funktionsvariation.”
 Jag lever med en CP-skada  
 och en hörselnedsättning.  
 Har spelat teater i 13 år.

   Emma Pettersson, Kristianstad

”Tro, hopp och kärlek efter  
  ett mordförsök.”
  Hur kommer man tillbaka till  
  livet och sina drömmar?

  

Per ”Pax” Axensköld, Kristianstad

”Jag lever med en CP-skada som    
  kunde undvikits om någon lyssnat.”
  Nej tack till multitasking.   
  Förutsättningar att blomma.

   Felix Elmgren, Växjö

”En man, ett CP-liv.”
  Allting går men inte alltid på    
  samma sätt - om ett aktivt liv  
  med träning och fotbollsresor  
  med assistans.

...åka ut till skolor, företag och beslutsfattare  
för att informera om hur det är att leva med  
en funktionsnedsättning 
 

Vi vill bryta fördomar och öka kunskapen

Uppdraget är att...

”Självständiga och ansvarstagande människor  
  med full delaktighet i ett öppet  
  och tillgängligt samhälle”

Furubodas vision


