Bedre livskvalitet
gjennom læring og
mestring!
Studieforbundet Funkis er en spydspiss
i arbeidet med universell tilrettelegging, både
i kurssammenheng og på web.

Post- og besøksadresse: Torggt. 10, 0181 Oslo
Tlf: +47 06315 – Fax: +47 23 16 19 89
Epost: fs@funkis.no – Web: www.funkis.no

Hva er et
studieforbund?

Voksenopplæring i Funkis
Studieforbundet Funkis kan vise til
jevn vekst det siste tiåret, både når det
gjelder medlemmer, deltakere, antall
kurstimer og avholdte kurs.
Studieaktiviteten foregår hovedsaklig
i medlemsorganisasjonenes ulike
organisasjonsledd. Medlemsorganisasjonene i Funkis gjør en stor innsats
for å legge til rette for økt mestring
og styrke til sine medlemmer.
Opplæringen bidrar til et sterkt sivilsamfunn med gode organisasjoner,
som igjen styrker demokrati og
deltakelse i Norge.

Et studieforbund er en frivillig paraplyorganisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av flere organisasjoner.
I dag finnes det 18 studieforbund i Norge,
og de aller fleste er medlemmer i Voksenopplæringsforbundet (VOFO), som er studieforbundenes interesseorganisasjon.
Studieforbundet Funkis er et av disse.
Studieforbundene i Norge bygger på en 150 år
gammel tradisjon for opplysningsarbeid gjennom
frivillige organisasjoner. I dag er voksenopplæringen i frivillig sektor preget av fri og frivillig
opplæring, ubundet av pensum og eksamen.
Opplæringen foregår i ulike interesseorganisasjoner og i foreninger som driver med
forskjellige aktiviteter som korsang, politisk
arbeid og bevaring av tradisjoner og kultur.

Hvem er Studieforbundet Funkis?

Hva gjør Funkis?

Funkis fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som
driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.

l

Hovedgruppene av kurs er
Fysisk aktivitet, mestring og
kunnskap om egen diagnose
l  Organisasjonskunnskap
l Aktivitetskurs som kulturkunnskap,
håndverk og liknende
l

Satsningsområder framover er
l
l
l

Tilrettelagt opplæring
 Nettbaserte kurs

Universell tilrettelegging

Funkis har flere prosjekter på gang,
med fokus på disse temaene.
De fleste av prosjektene er støttet med
midler fra Extrastiftelsen.

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede,
kronisk syke og deres pårørende. Funkis
har pr. 2013 63 medlemsorganisasjoner
med ca. 320.000 medlemmer. Vi har
fylkesledd over hele landet og sekretariat
i Oslo. Det aller meste av opplæringen
Funkis støtter, er organisert og gjennomført
av tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene.
Mål for læring er å hjelpe den enkelte
til et mer meningsfylt liv, mestre
utfordringer som funksjonshemminger
kan føre til, og delta aktivt i samfunns-,
organisasjons- og kulturliv. Funkis er et
av landets største studieforbund. Vi
vokser oss stadig større og gav i 2012
støtte til nærmere 107.000 kurstimer
over hele landet.

Service, rettledning og veiledning
Administrasjonen i Funkis hjelper kursledere
og medlemsorganisasjoner med å planlegge
opplæring, søke om midler og finne gode
studieplaner.

l

F ormidler statsstøtte

Funkis formidler statsstøtte til kurs arrangert
av medlemsorganisasjonene, deres lokalledd,
og til fylkeslagene i Funkis.
l

Bidrar til tilrettelegging

l

B
 idrar til et dynamisk og oppdatert
kursmiljø/opplæringsmiljø
Funkis inviterer til Studieforum, nettkursforum,
studieledersamlinger og fylkessamlinger der
aktive i medlemsorganisasjonene møtes,
diskuterer felles utfordringer og bidrar til
bedre kvalitet på opplæringen.

Funkis’ medlemsorganisasjoner har utarbeidet
god dokumentasjon for tilrettelagt deltakelse
for ulike grupper funksjonshemmede og
kronisk syke. Denne informasjonen er systematisert og bidrar til større kunnskap om, og
forståelse for det omfattende området som
heter tilrettelagt opplæring for alle.

Funkis har en pedagogisk plattform som
veileder organisasjonene til bedre tilrettelagte
kurs og bedre læringsutbytte for deltakerne.

Funkis har lett tilgjengelig informasjon, tips
og råd om tilrettelegging på nettsidene
www.funkis.no. Her kan du også lese
mer om våre vedtekter og formål.

Funkis er et lavterskeltilbud der gode råd og
veiledninger er lett tilgjengelig for alle. Administrasjonen i Funkis er kompetent, oppdatert
og kan være gode hjelpere i studiearbeidet.

