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Nytt fra sekretariatet

Tre viktige begivenheter
1) Utviklingshemmede i Norge har fått sin egen TV-kanal etter mønster fra den
danske kanalen TV Glad. TVFollo og Ski Produksjonsservice ble foretrukket
etter anbudsrunden, og Arbeids og inkluderingsdepartementet gir et tilskudd
på 26 millioner kroner som skal gå til oppstart og drift av prosjektet. Ski
kommune stiller garanti for 25 nyopprettede tiltaksplasser med spennende og
varierte arbeidsoppgaver for personer med utviklingshemning. Et realt
prosjekt hvor intensjonen om selvbestemmelse settes i system.

Sammen med Peder Morset Folkehøgskole og Klar Tale kunne SOR styrke
søknaden med bidrag som vil sikre prosjektet gode utviklingsmuligheter og
redaksjonell styrke. SOR har fått plass i prosjektgruppen, og er dessuten
representert gjennom lederen i referansegruppen. SOR vil gjøre sitt til å
innfri målsettingene, og bidra med økt oppmerksomhet slik tiltaket fortjener.
Det ligger gode muligheter til å profilere TV-kanalen gjennom SORs eget
nettverk og formidlingskanaler. TV-kanalen som ikke har fått sitt eget navn
foreløpig, kommer trolig på lufta forsommeren 2009. 

2) Helse- og Rehabilitering har bevilget kr. 730.000,– over to år til SORs
prosjekt om «Sosialt nettverk, kultur og fritid for personer med
utviklingshemning.» Et E-læringskurs for tjenesteytere som vil bli utarbeidet i
et samarbeid med NFU og Nasjonalt Senter for Telemedisin. Formålet med
det planlagte kurset er å gjøre det lettere for kommunene å gjennomføre
lovpålagt opplæringsansvar. Vi har ambisjoner om å utvikle og tilby et
målrettet, lett tilgjengelig og kostnadsfritt kurs til dem som yter
omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemning. Vårt mål er å gi
mulighet for kvalitetssikring av kunnskap og bidra til å stimulere til refleksjon
blant ansatte, og vekke interesse og trygghet i forhold til å ta videre
utdanning. Kurset skal være internettbasert, og kan dermed gjennomføres
når som helst og hvor som helst hvor man har tilgang til internett. 

Ved å tilby dette kurset prøver vi å legge til rette for, og være pådriver
for, at det offentlige skal kunne ta sitt ansvar og jobbe godt og målrettet
videre med tema sosiale nettverk, kultur og fritid for personer med
utviklingshemning. Ved å fokusere på vellykkede eksempler, og på frivillige
organisasjoners betydning, kan opplæringen også bidra til å stimulere
tjenesteytere til å følge opp frivillige organisasjoners innsats for denne
målgruppen. Et inspirerende og banebrytende arbeid ligger foran oss.

3) SOR utvider sitt engasjement til Europa. SOR går inn i et samarbeid med
EASPD (European Association of Service Providers for Persons with
Disabilities). Mer enn 5000 organisasjoner er tilsuttet EASPD, en virksomhet
som gir oss mulighet til å utvide vårt perspektiv. Både når det gjelder å
påvirke mot økte levekår for mennesker med utviklingshemming og til å
påvirkes av hvordan andre land i Europa bidrar til det samme. SOR ønsker å
være synlig tilstede i sammenhenger hvor stimulering og fornyelse
vektlegges, og hvor livskvalitet og selvbestemmelse settes på dagsorden. 

SORs styreleder Tor Visnes ble nylig valgt som styremedlem i EASPD, en
anerkjennelse og utfordring som er blitt godt mottatt i SORs fagmiljø. Vi
ønsker Visnes lykke til med komitéarbeidet.

Hilsen Tormod Mjaaseth


