Referat
Dialogforum i Center for Handicap
Onsdag d. 12. november 2014 mødte ca. 16 repræsentanter op til
dialogmøde med Centerleder Hasse Jacobsen.
Dialogmødet holdes fire gange om året. Repræsentanter fra stederne i
Center for Handicap mødes med Hasse for at drøfte forskellige emner.
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ULF
I mødet deltog medarbejder Mathias Hjort Frederiksen fra ULF.

18. september 2014

Mathias fortalte om ULF. ULF er oprettet, fordi Lisbeth Jensen var
utilfreds over lønnen på i beskyttet beskæftigelse på værkstederne.
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ULF er opdelt i forskellige kredse i landet. I de forskellige kredse
bestemmer, hvad ULF skal arbejde med. ULF er en politisk forening og
prøver at forbedre forholdene for borgere med nedsat psykisk og fysisk
funktionsevne. ULF prøver at fortælle politikerne, hvad de skal lave om.
ULF lykkes en gang imellem med at blive inviteret til Christiansborg og
fortælle om de ting, som ULF'erne er optaget af. Man kan spørge ULF
om hjælp til at oprette en kreds. Der er ved at blive forsøgt at starte en
kreds op i Svendborg.
En repræsentant for brugerne spurgte, om ULF arbejder med ferie.
Mathias svarede, at det gør de. Mathias fortæller, at det ikke er så nemt
at få politikerne til at interessere sig for ferie for brugerne.
Matthias fortalte, at ULF har arbejdet med retten til at få børn for
borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.. Mange
medlemmer var irriteret over, at andre ikke forstår ønsket om at få
børn. Politikerne lyttede til ULF. Det betød, at der kom et projekt med
baby-simulatorer, der opfører sig som en baby. På den måde kan man
prøve at være forældre, inden man beslutter sig for at få et barn.
En repræsentant fra brugerne spurgte, om lønnen for skånejob. Matthias
fortalte, at ULF stadig arbejder med det, fordi lønnen i skånejob stadig
er for lav.
Matthias fortalte, at ULF er en forening for alle uanset handicap. ULF
startede som forening for udviklingshæmmede - Udviklingshæmmedes
LandsForbund. Det kan være et ord, nogen ikke er glade for. ULF
ungdom går op til 30 år og vil ikke kaldes udviklingshæmmede, men
unge med særlige behov. Der er kredse på en del STU-uddannelser.
ULF bruger Facebook til at komme i kontakt med nye medlemmer.
På Facebook kan ULF findes her:
https://www.facebook.com/ulfnyt?fref=ts

På Facebook kan ULF Ungdom findes her:
https://www.facebook.com/ULF.Ungdom?fref=ts
ULF har en hjemmeside:
http://www.ulf.dk/
Det koster 100 kr. om året at være medlem af ULF.
Matthias fortalte også om udfordringer med den nye pensionsreform,
fordi det ikke et nemt at få pension. ULF vil i de næste år også arbejde
med uddannelse og SU.
Mathias fortalt om ULF’s vennetjeneste. Den handler om besøgsvenner
og om hvordan man kan være frivillig for andre. En besøgsven kan være
en, der besøger en, der keder sig til dagligt. Besøgsvennerne blev lavet,
fordi mange i ULF er gode til mange ting. En kan være god til at bruge
bus, en anden til at købe en biografbillet, og så hjælper man hinanden.
Man behøver ikke at være medlem af ULF, men man skal på kursus,
inden man bliver frivillig. Fordi man skal kende til, at man ikke skal låne
hinanden penge og andre ting. Man kan ringe til ULF og sige, at man
gerne vil have en besøgsven. Man kan læse mere om det på
hjemmesiden. Der er et afsnit, der hedder besøgsvenner. Der er en film,
man kan se. Der er både besøgsvenner og følgevenner. De sidste kan fx
hjælpe en med at finde rundt i København.
På mødet talte vi om Facebook. Det er let at skrive noget forkert. Det er
også let at skrive noget, som alle kan læse, men det var kun en
bestemt, der skulle læse det. Man skal derfor passe på med, hvad man
skriver. Det er meget nemt at misforstå, hvad der skrives. Det man
skriver, som alle kan læse, skriver man på ”væggen”. Tænk på, at det
du skriver på væggen, svarer til at tale med andre på et gadehjørne
eller i en bus. Andre kan læse det, og derfor er det vigtigt at skrive på
en ordentlig måde.
Facebook kan være nemt at holde kontakt med venner og familie.
Mathias fortalte, at man heller ikke skal acceptere venskab med
personer, man ikke kender.
En af repræsentanterne fortalte, at hvis man har en Google+ konto, kan
man risikere, at alle kan se de fotos, man har på sin smartphone, hvis
man er venner i det, der hedder cirkler på Google+.
Følgende blev drøftet:
En af repræsentanterne spurgte, om referatet kunne være lettere at
læse. Vi har aftalt, at Hasse sender referat til På Hjørnet. Dem der er til
stede, læser det og sender rettelser til Hasse.
En af repræsentanterne spurgte, om der bliver mindre personale i
fremtiden. Hasse kan ikke love samme antal personale i fremtiden.
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Økonomien er ikke som før i tiden. Hasse kender ikke til nye besparelser
i 2015.
En af repræsentanterne spurgte, om der kommer ferieture næste år.
Hasse fortalte, at det ser sådan ud. Det skal drøftes med politikerne i
begyndelsen af december.
En af repræsentanterne spurgte, om man kan få hjælp til at komme til
fodboldkamp. Hasse svarede, at det ikke er altid er muligt. Derfor er det
vigtigt, at man kan gør alt det selv eller sammen med andre, som man
kan gøre uden personale. Vi skal hele tiden forsøge at klare så meget
som muligt selv.
En af repræsentanterne spurgte, om samtalerne på På Hjørnet højst
kunne vare en time, så der er plads til alle. Hasse fortalte, at han vil
give ønsket videre.
En af repræsentanterne spurgte, om personalet kan hælde mad op til
deltagerne i klubberne, så der er mad til alle. Hasse fortalte, at han vil
give ønsket videre. Det er vigtigt, at klubdeltagerne drøfter det.
En af repræsentanterne spurgte, om aldersgrænsen for Ungeklubben om
torsdagen kan holdes for personer under 30 år. Hasse fortalte, at han vil
give ønsket videre, men at det bestemmes af dem, der er med til at lave
klubtilbuddene.
En af repræsentanterne bad om, at andre ikke må forstyrre, når man
har samtaler på På Hjørnet. Hasse fortalte, at han giver ønsket videre.
En af repræsentanterne bad om, at os der laver ændringer, fx
åbningstider på På Hjørnet, bliver bedre til at informere borgerne om
det.

Næste dialogmøde
Næste dialogmøde afholdes onsdag den 4. februar
kl. 15.30-17 på På Hjørnet, Vestergade 40, Svendborg.
Referater og invitationer til dialogmøde
Da Mette Louise ikke længere er i Center for Handicap sendes referat ud
til alle steder i centret. Personalet vil blive bedt om at dele referat og
invitation ud til dem, der gerne vil have det.
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