
Som du vill ha det!

Bräcke projekt 
Kunskapsportföljen



En digital hjälp  
för större delaktighet 

Projekt Kunskapsportföljen tar fram en app för dig med 
funktionsnedsättning. Här kan du samla, sortera och 
förmedla information och instruktioner till stödpersoner  
i din omgivning.

Personer med funktionsnedsättning 
kan ha olika små eller stora behov 
av stöd och hjälp i sitt liv. Oavsett 
omfattning eller typ så är rätten till 
delaktighet värdefull och viktig. 
Appen hjälper dig med den delaktig-
het som du har rätt till. Du får själv  
visa och berätta vad du behöver och 
du kan enkelt dela din information 
med andra i din närhet. 

I appen samlar du information och 
instruktioner om dina stödbehov. 
Det kan vara t ex checklistor, rutiner, 
filmer och bilder som har med dig 
och dina stödbehov att göra. Allt 
sorteras och presenteras på ett en-
kelt och tydligt sätt och du har alltid 
informationen till hands i din smarta 
telefon, surfplatta eller dator. Infor-

mationen är lätt att uppdatera och 
ditt nätverk kan automatiskt få  
notiser om ändringar och tillägg 
som gäller dig. 

Med appen får du ett lättanvänt, 
lättbegripligt, modernt och säkert 
verktyg som ser till så att ditt stöd är 
på det sätt som du vill och behöver 
ha det. 

Bräcke projekt Kunskapsportföljen 
är ett treårigt projekt som finansie-
ras av Allmänna Arvsfonden. Appen 
ska lanseras under våren 2022. 

Läs mer om oss på www.brackedia-
koni.se/kunskapsportfoljen eller på 
vår facebooksida där vi heter  
@brackeprojektkunskapsportfoljen

En del av något större
Bräcke projekt Kunskapsportföljen drivs av Bräcke diakoni. En snart hundraårig, 
idéburen stiftelse, men också en innovativ välfärdsaktör. Vi finns här för dig. 
Och för att göra hela samhället medmänskligare.

I samarbete med: FUB Göteborg för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Riksförbundet 
för rörelsehindrade barn och ungdomar i Göteborg med omnejd, Funktionsrätt Västra Götaland 
och Göteborgskooperativet för Independent Living


