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Info om våra kurser
Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY) och 
Folkpensionsanstalten (FPA). Förutom de kurser som har en egen insats är resor, 
kost, logi och program avgiftsfria för deltagarna. Kursverksamheten är riksomfat-
tande.

Till kurser kan söka
Personer (unga och vuxna, familjer) med psykisk ohälsa i behov av psykosocialt stöd 
från hela Svenskfinland.
För att söka till våra kurser krävs inget medlemskap i någon av våra medlemsfören-
ingar.

Ansökningsförfarande
Ansökningsblanketter kan beställas på tel. 050-368 8891 eller skrivas ut från vår hemsida 
www.fspc.fi. Ansökan bör vara oss tillhanda senast på kursers meddelade datum. Skicka in 
ansökan till Psykosociala förbundet, rehabiliteringschef, Solkullavägen 65, 68600 Jakobstad.

Närmare information om kurserna fås via telefon 050-368 8891, 050-409 6640 eller 
ann-charlott.rastas@fspc.fi, camilla.roslund-nordling@fspc.fi.

Anpassningskurser finansierade av Penningautomatföreningen (RAY)

KURS I PERSONLIG UTVECKLING

Plats    Solvalla idrottsinstitut, Esbo
Tid  21 - 24.04.2016
Ansök senast  Bör vara oss tillhanda senast 23.03.2016
  
Målgrupp 
•	 Vuxna personer med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa från hela
        Svenskfinland.

Målsättning
•	 Att erbjuda föreläsningar/gruppdiskussioner och övningar för att öka självinsik-

ten. Teman för kursen är självkännedom, självkänsla och självbild. Att erbjuda 
möjlighet till aktivitet och vila. Träffa andra med liknande erfarenheter = kamrat-
stöd, samt social samvaro.

Kostnad  
Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel) för 
deltagarna. Kursen bekostas med penningautomatmedel.



EGEN KRAFT I FOTOFORM

Här kan du förstå och uttrycka tillsammans genom foto, dessutom ta del av en helt underbar 
spännande natur. Sen behöver du inte prestera något och allt utrustning har vi.

Plats    Pörkenäs lägergård, Jakobstad
Tid  05 - 08.05.2016
Ansök senast  Bör vara oss tillhanda senast 04.04.2016

Målgrupp 
•	 I första hand unga vuxna (20-30 år) med psykisk ohälsa från hela Svenskfinland
•	 Krävs inga förkunskaper i fotografering

Målsättning
•	 Erbjuda ett äventyr för unga vuxna
•	 Stärka självkänslan

Kursen bygger på kraftgivande fotografering, en process att stärka självkänslan och 
självbilden. Träffa andra med liknande erfarenheter = kamratstöd.

Kostnad  
Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel) för 
deltagarna. Kursen bekostas med penningautomatmedel.

•	 Naturupplevelser
•	 Social samvaro
•	 Stödja återhämtningen



KURS I SKÄRGÅRDEN

Plats  Lärkulla skärgård, Houtskär
Tid  22 - 26.08.2016
Ansök senast Bör vara oss tillhanda senast 25.07.2016

Målgrupp
•	 Vuxna personer med psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland

Målsättning
•	 Erbjuda upplevelser av psykiskt välmående genom olika gruppaktiviteter i ge-

menskap med andra
•	 Föreläsning och gruppdiskussioner om psykisk hälsa och återhämtning
•	 Få insikt om sin egen kapacitet
•	 Friluftsliv genom skärgårdsaktiviteter som bland annat mete, allmogesegling, 

vandra i naturen, bastubad och dopp
•	 Kamratstöd

Kostnad  
Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel) för 
deltagarna. Kursen bekostas med penningautomatmedel.

KURS I SÖDERN

Plats  Agia Marina, Kreta
Tid  15 - 23.09.2016
Ansök senast Bör vara oss tillhanda senast 27.05.2016
Kursavgift 350 euro/person, inkluderar halvpension, logi, resekostnader samt utfärd. Kursen  
  finansieras med penninbgautomatmedel.
  
Övrigt  Läkarintyg eller rekommendation av egen terapeut eller vårdare bör  
  bifogas ansökan. I intyget bör framgå hälsotillstånd nu och tidigare, samt  
  varför kursen skulle vara till nytta för sökanden just nu.



Målgrupp
•	 Personer med psykisk ohälsa och psykosociala svårigheter, som deltagit tidigare i 

Psykosociala förbundets rehabiliteringskurs inom hemlandet.

Målsättning
•	 Att ge personer med psykisk ohälsa möjlighet att delta i en anpassningskurs utomlands 

under trygg psykosocial ledning. Att befrämja kulturella intressen och den psykosocial 
förmåga, samt miljöombyte. Att dela med sig av egna och lära sig av andras erfarenheter 
= kamratstöd. Personlig utveckling, stödja återhämtningen och övervinna rädslor. Kursen 
förverkligas genom gemensamma träffar varje dag, föreläsningar, gruppdiskussioner, 
avkoppling tillsammans med andra deltagare. 

KURS I VILDMARKEN

Plats  Juumalan leirikeskus i Käylä (Kuusamo)
Tid  19 - 24.09.2016
Ansök senast Bör vara oss tillhanda senast 15.08.2016
Kursavgift 100 euro/person, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel
  samt busstransport från Vasa/Uleåborg. Kursen finansieras med penning-
  automatmedel.

Övrigt  Läkarintyg eller rekommendation av egen terapeut eller vårdare bör bifo- 
  gas ansökan. I intyget bör framgå hälsotillstånd nu och tidigare, samt varför  
  kursen skulle vara till nytta för sökanden just nu.

Målgrupp
•	 Vuxna personer med psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland

Målsättning
•	 Socialträning, naturupplevelser, konditionshöjande, föreläsning/gruppövningar. Att 

erbjuda ett läge mellan vila och aktivitet. Träffa andra med lik-nande erfarenheter = kam-
ratstöd. Dagliga vandringar.



MÅ BRA SEMESTER

Svenska semesterförbundet i Finland ordnar SEMESTERSTÖD, i samarbete med 
Psykosociala förbundet.

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Ansök då om semesterstöd för en 
må bra semestervecka på Härmä Spa. Inplanerat program är till exempel gymnastik, 
vattengymnastik, massage och övrigt skönt semesterprogram.

Semestern beviljas för 5 dygn och innefattar halvpension, logi och program på 
svenska. Psykosociala förbundet kommer att finnas på plats under veckan med 
information och stöd.

En egenandel på 25 euro/person/dygn beroende på den sökandes ekonomiska och sociala 
situation. Den egna andelen betalar den som blivit beviljad semesterstödet och det fakture-
ras på förhand.

•	 21 - 26.11.2016, på Haiko gård, Borgå.
•	 Målgrupp är personer med psykisk ohälsa. Du kan ansöka som enskild person eller ta 

med din partner och tillsammans uppleva en semestervecka. Sista ansökningsdagen är 
15.8.2016.

Ansökan kan göras elektroniskt via www.semester.fi, Svenska semesterförbundet el-
ler i pappersform som skickas till:

Svenska semesterförbundet c/o Folkhälsan Raseborg Ab
Högbensvägen 30
10350 Mjölbolsta

För mera frågor ring gärna Susanna Stenman, 
tfn. 050-3047 642, Svenska semesterförbundet i Finland



Kurs finansierad av Folkpensionsanstalten (FPA)

REHABILITERINGSKURS FÖR UNGA (16-30 ÅR) MED PSYKISKA 
STÖRNINGAR (kursnr. 59142)

Tidpunkt:  Kursen är processbetonad, 3 delad kurs enl.
 Del 1: 11 - 15.04.2016
 Del 2: 12 - 16.09.2016
 Del 3: 21 - 25.11.2016

Plats:  Härmän kuntokeskus, Härmä

Ansökan senast:  Ansökan sänds in snarast till din egen FPA-byrå (helst 2 
månader innan kursens start), på ansökningsblankett KU132r 
med bifogat B-läkarutlåtande eller rehabiliteringsplan.

Målgrupp: Unga personer med lindrig/medelsvår depression eller panik-  
 och ångeststörningar. Du är studerande, i arbetslivet eller på  
 väg att återgå till arbete/studier.

Målsättning: Att säkerställa och förbättra studie-, arbets- och funktions-
förmågan.

 Att förstärka klientens självkännedom och självakting.
 Att stöda klientens personlighets- och identitetsutveckling.
 Att dryfta och fördjupa klintens personliga värden och val.
 Att förstärka och öka den sociala aktiviteten och färdighe-

terna.
 Att uppmuntra och stödja klienten så att denna kan sköta 

sitt eget liv, sina studier eller sitt arbete.
 Att stärka klientens funktionsförmåga, välbefinnande och 

livshantering samt ökande av fysisk aktivitet.

Kursens innehåll: Att erbjuda information, stöd och handledning både indivi-
duellt och i grupp. Genom praktiska övningar samt intera-
tionsfrämjande diskussioner och aktiviteter försöker man 
uppnå rehabiliteringsmålen. Med gruppens stöd uppmunt-
ras klienten till självständigt arbete samt till att förstärka 
återhämtningsprocessen.

Kostnad: Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resor (enl. Fpa 
reseersättning). Möjlighet att ansöka om rehabiliterings-
pennning under rehabiliteringsperioderna.



Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet
Psykosociala förbundets kurser finns till för alla med behov av stöd och hjälp, för sig 
själv eller någon nära. Psykosociala förbundets anpassningskurser bekostas av Pen-
ningautomatföreningen och rehabiliteringskurserna av Folkpensionsanstalten.
Målsättningen med kurserna är att stöda deltagarnas återhämtning. Att få träffa an-
dra med liknande erfarenheter är viktigt. Kurserna är på svenska.

Närmare information om kurserna fås från rehabiliteringschef Ann-Charlott Rastas 
per telefon 050-368 8891 eller 
ann-charlott.rastas@fspc.fi. 

Tag gärna kontakt om du har frågor eller funderingar kring 
våra rehabiliteringskurser!

Psykosociala förbundets rehabiliteringsrådgivare 
ger råd och stöd

•	 Är du till exempel fundersam över beslut du fått och inte är nöjd med och und-
rar hur du skall gå till väga? 

•	 Har du alla sociala förmåner du har rätt till?
•	 Får du den vård du behöver/önskar?

Vår rehabiliteringsrådgivare Camilla Roslund-Nordling finns 
till för er som behöver information, stöd och rådgivning om 
rehabiliteringstjänster, sociala rättigheter och stöd i varda-
gen för personer med psykisk ohälsa. Rehabiliteringsrådgi-
varen finns på plats tisdag-torsdag kl. 9-15. 

Har du frågor som du funderar över så är det bara att ta 
kontakt per telefon 050-409 6640 eller e-post 
camilla.roslund-nordling@fspc.fi.


