
Styrkepakka
et skreddersydd opplegg for din organisasjon



Hva er Styrkepakka?

Styrkepakka er et tilbud til Unge funksjonshemmedes 
medlemsorganisasjoner i 2018. Gjennom denne ordningen 
kan dere få besøk av instruktører eller foredragsholdere 
som tar for seg et tema dere velger. Vi kommer dit dere er, 
alle kostnader knyttet til vårt besøk dekkes av oss – det er 
altså helt gratis å bruke Styrkepakka! Dere kan velge fra et 
bredt spekter av temaer som er nærmere beskrevet på 
neste side. 

Foredragsholderne kommer enten fra Unge 
funksjonshemmedes styre eller sekretariat, eller fra vår 
partner Fundatum. Stiftelsen Fundatum jobber med 
organisasjons- og lederutvikling gjennom å bygge innsikt, 
kompetanse og motivasjon.

Dette er også et tilbud til deg eller dere som sitter alene i 
en organisasjon og mangler et ungdomsnettverk. Meld fra 
til oss om du er interessert i å delta på et kurs, så skal vi 
prøve å ordne noe som passer.

«Hvem» dere er lar vi være opp til dere, vi kan komme til 
alt fra et samlet årsmøte til en mindre lokallagsgruppe, 
men ikke alle temaene passer til alle gruppestørrelser.



Hva slags kurs kan dere bestille?
Vi kan komme og jobbe med dere innenfor et bredt spekter av temaer. Vi har listet 
opp en del under for å gi dere en idé, men vi vil oppfordre dere til å kontakte oss for 
en prat om hva dere ønsker, så skal vi strekke oss for å få til noe som treffer dere. 

• Teambuilding – gjennomføring og 

opplæring

• Motivasjon – egen og andres

• Kongstanker – lederskap og visjoner

• Roller og relasjoner i styret

• Strategi- og målutvikling

• Mellommenneskelig kommunikasjon

• Presentasjonsteknikk

• Retorikk

• Politikk og samfunnspåvirkning

• Kommunikasjon (ekstern)

• Personlige styrker og positiv psykologi 

• Seksualitet og funksjonsnormer

• Organisasjonsdrift og styrearbeid

• Ungdomshelse

• Funksjonshemming og arbeidsliv

• Sjeldne diagnoser og overganger i helsevesenet

• Tilrettelegging under utdanning

• Likepersonsarbeid

• Statsbudsjettet fra A-Å



Hvordan kan dere få besøk?

For å kunne benytte dere av styrkepakka må dere helt enkelt ta kontakt med oss! Skriv eller 
ring og fortell oss hva dere ønsker eller hva som er utgangspunktet, så finner vi ut av 
konkret tematikk, lengde, tid og sted sammen.

Det er begrensninger på hvor mange besøk vi kan gjennomføre, så synes du dette kan være 
interessant for deres organisasjon er det bare å hive seg frampå. Vi vil spre besøkene på 
flest mulige organisasjoner. Hvis praktisk mulig bør forespørselen komme fra sentralleddet i 
organisasjonen.

For påmelding, praktiske spørsmål og fagområder 
knyttet til Unge funksjonshemmede, kontakt:

Mads Johansson
Økonomi- og organisasjonssjef
979 56 116
mads@ungefunksjonshemmede.no

For spørsmål om tematikk og fagområder knyttet til 
Fundatum, kontakt:

Tor Abild
Fagsjef
98 011 953
tor@fundatum.no

mailto:mads@ungefunksjonshemmede.no


Om Fundatum
Fundatum arrangerte i 2017/18 Unge 
funksjonshemmedes nasjonale Ildsjelkurs, et 
utviklingsprogram for ildsjeler i alderen 19-25 på 
tvers av medlemsorganisasjonene.

Fundatum er en ideell stiftelse som jobber med 
lederutvikling og kompetansebygging for unge 
ildsjeler og talenter. Vi springer ut av et uformelt 
nettverk av ledere fra ideell sektor og har holdt kurs 
sammen på østlandsområdet de siste fire årene. 
Foruten frivillige organisasjoner samarbeider 
Fundatum med folkehøgskoler, stiftelser og offentlige 
aktører om utviklingsprogrammer for unge 
mennesker.

Våre kursledere har bakgrunn fra et bredt spekter av 
organisasjoner og virksomheter. De har jobbet med å 
utvikle unge mennesker i over 15 år, både i Norge og 
internasjonalt.

Fundatum rår over et spesielt nettverk og 
kompetanse som vi ønsker å bruke på en 
samfunnsnyttig måte. For ordens skyld kan vi nevne 
at vi er politisk og religiøst uavhengige og nøytrale.



Unge funksjonshemmede er stolte av å kunne tilby 
dette programmet til våre medlemmer og
håper dere finner noe som passer dere!

Norsk Interesseforening for Kortvokste 
Ungdom (UNiK)
Norsk Tourette Forenings Barne- og 
Ungdomsutvalg
Personskadeforbundet LTN
Psoriasis- og eksemforbundet Ung 
Ryggmargsbrokk- og 
hydrocephalusforeningen
Stoffskifteforbundet
Ung i Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke 
Ung Kreft
Ungdiabetes
Voksne med medfødt hjertefeil

Våre medlemsorganisasjoner
ADHD Ung
Barne- og ungdomsrevmatikergruppe 
Cerebral Parese-foreningens ungdom
Dysleksi Ungdom
Foreningen Bardet-Biedl Syndrom
Foreningen for Hjertesyke Barn Ungdom
Foreningen for muskelsykes ungdom
Hørselshemmedes Landsforenings Ungdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplantertes Barn og Ungdom
Landsforeningen mot 
fordøyelsessykdommer ungdom
Mental Helse Ungdom
MS-forbundet
NOFUS Ung

Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdom
Norges Blindeforbunds Ungdom
Norges Døveforbunds Ungdom
Norges Fibromyalgi Forbund
NORILCOs ungdom
Norsk cøliakiforenings ungdom
Norsk Dysmeliforenings Ungdom
Norsk Epilepsiforbunds Ungdom
Norsk forening for cystisk fibrose
Norsk forening for Ehlers Danlos
Syndrom Ungdom
Norsk Forening for 
Nevrofibromatoses Ungdom
Norsk forening for osteogenesis imperfecta


