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Kort beskrivelse af opgaven/indsats/handling
Ullerslev spejdergruppe har et ønske om at få startet specialspejd, spejder for psykisk og fysik
udviklingshæmmede børn i alderen 6-18 år,- op. Til det skal der lidt anderledes udstyr end der skal til resten
af spejderene. Grunden skal selvfølgelig gøres kørestolsvenlig, men der skal også noget nyt udstyr der
passer specialspejderne bedre. Gruppen vil gøre specialspejd til en aktivitet hvor udviklingshæmmede også
kan komme med ud i naturen, da gruppen mener at spejder skal være for alle. Sanserne og de små sejre vil
være i fokus. Spejdergangene vil handle om alle de almindelige spejde færdigheder og alle sanserne skal i
brug, så enhver kan være med og opleve spejderlivet.
Gruppen ansøger udviklingspuljen spejd 2020 om midler til indkøb af materialer, som skal bruges til
specialspejd.
Vi ønsker at indkøbe hængekøje -både en og tomands, for at kunne opleve naturen, fra andre vinkler en fra
kørestolen. Der skal være tid og rum til at sanseintegrere.
Gruppen råder på nuværende tidspunkt over bordbænke sæt, derfor ansøger vi om borde, som
kørestolsbrugere kan komme ind under.
Mange børn med udviklingshæmning har svært ved at finde indre ro, derfor søger vi om nogle ”slanger”,
som kan hjælpe dem med dette.
Med en faldskærm kan der laves mange forskellige aktiviteter.
Sidst men ikke mindst bolde med knopper -knopperne gør at børnene lettere kan få fat i bolden og øger
sanseindtrykket -der skal selvfølgelig også leges til specialspejd.
Formål
Ullerslev spejdergruppe håber på at kunne starte en specialspejd gren op, da spejder skal være for alle.
Gruppen har før haft efterspørgsel på specialspejd, men har ind til videre været nød til at takke nej på

grund af mangel af ressourcer. Gruppen har længe været under stor udvikling, og føler nu at vi er klar til at
bruge tid og ressourcer på at få midlerne til at starte specialspejd op. Der skal meget til da specialspejderne
har brug for andre til end resten af spejderne til at lave deres spejder møder. Så hele projektet går ud på at
gøre spejdernes grund brugbar selv for en kørestol, og at få skaffet materialer der bedre passer
specialspejderne.
Mål
Målet er at til at starte med få lagt fliser på den del af grunden specialspejd vil foregå på, uden at få lagt
fliser på hele grunden. Når det så er gjord skal badeværelset gøres tilgængeligt for selv en kørestol. Der skal
der rampe og en større dør til. Så når alt det er sat op, er det færdige mål at få en stor specialspejds gren
for psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn, der gerne vil ud og opleve naturen.
Målgruppe
Projektet går ud på at få psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn i alderen 6-18 år med ud i naturen og
få gjort spejder til noget der er 100 % for alle. Da Ullerslev spejdergruppe bestemt mener at det skal være
noget der for alle. Der er mangel på steder hvor psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn kan komme hen
og føle sig en del af noget uden for den skole de går. Ullerslev ligger godt placeret mellem Odense,
Kerteminde og Nyborg, har derfor et stort opland at trække på.
Forventede effekt
Gruppen forventer at få en større gruppe mennesker aktiveret i naturen og komme ud at opleve naturen.
At give udviklingshæmmede børn muligheden for at sige: ”spejder det er min ting, det jeg går op i.”
Ligesom alle andre børn og unge skal de nemlig også have muligheden for lige netop det.
Formidling
Vi vil selvfølgelig gerne formidle vores erfaringer med specialspejd via både der officielle DDS kaneler
og også på de mere uofficielle medier f.eks. på Facebook.
Milepæle / Tidsplan
2016 bruges til at klargøre til specialspejd -se beskrivelsen af opgaven
Marts 2017 reklamering af specialspejd
April 2017 opstart af specialspejd hver anden weekend
Evaluering
Vi evaluerer via et spørgeskema ved sæson afslutning i juni 2017.
Budget
Der søges fonde til anlæg af fliseareal og flise gange -bl.a. Bevida fonden
Tipsmidlerne er ansøgt om anlæg af et højt bålsted, for at sikre sikkerheden og tilgængeligheden for alle.
Vi ansøger udviklingspuljen spejd 2020 om følgende:

