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SOR
Siste helgen i januar gjennomførte SOR et seminar for alle styrets medlemmer og
varamedlemmer, samt medlemmene i de ulike utvalgene, i alt omtrent tyve mennesker.
Tema for seminaret var en gjennomgang av alle SORs aktiviteter med sikte på å danne
grunnlag for en videre debatt om stiftelsens struktur. Og det er rart med det, – vi driver
med litt forskjellig, og sånn i utgangspunktet kan det kanskje virke som en krok i
småtingsavdelingen. Når vi imidlertid gir oss selv en samlet fremstilling av virksomheten,
blir det klart at vi har i gang aktiviteter som er omfattende og viktige. Omfattende i den
forstand at vi når mange av dem som har interesser innenfor vårt begrensede felt. Viktige
for så vidt som at det ikke er noen andre som driver med akkurat det vi driver med. Og vi
vet at vår virksomhet har betydning for mange, både av dem som mottar tjenester og av
dem som yter tjenester. En liten oppsummering av de viktigste aktivitetene, viser følg-
ende.

• Kurs- og informasjonsurvalget gjennomfører årlig to til fire landsomfatende konferanser
der det totale deltakertallet har variert fra 400 til 800 år om annet, og der totalt antall
presentasjoner fra praksisfelt og forskning har variert mellom 40 og 70.

• I tillegg har vi gjennom konferansene også prøvd å holde liv i den viktige, sosial-
politiske debatten om utviklingshemmedes levekår.

• Sammen med Høgskolen i Bergen har vi i gang en etter- og videreutdanning innen
utviklingshemning, psykiske lidelser og aldring. Til nå har vi gjennomført åtte kull
med til sammen ca 240 studenter.

• Vi har i gang et prosjekt om brukermedvirkning og brukerinnflytelse, som vi håper skal
resultere i en type standarder som kan være med å fremme brukermedvirkning for ut-
viklingshemmede, for eksempel i organisasjoner og i forvaltningen.

• Vi gir ut det herværende tidsskrift med seks fyldige nummer pr år.

• Forskningsfondene våre støtter og driver forskningsprosjekter som skaffer ny kunnskap
til feltet.

• Vi har et engasjement i feriestedet Solgården i Spania som går ut på å fortsatt sikre
rimelige og gode ferietilbud til mennesker med tilretteleggingsbehov ut over det som
er vanlig for befolkningen ellers.

• Vi har engasjert oss i etablering av faglige nettverk i nordisk og internasjonal
sammenheng.

Og alt dette ivaretar vi innenfor en ramme som ligger i underkant av 11/2 lønnet stilling.
Seminarets konklusjon gikk klart i retning av at styret har en stor utfordring i å styrke og
sikre det økonomiske og organisatoriske grunnlaget for videreføring av disse viktige
innsatsfeltene.

Tegning: Henrik Sørensen.


