Skovvejens Blå Spejdere vil gerne søge om støtte til inddragelse af handicappede i spejder
Skovvejens Blå Spejdere er ganske unikt i Danmark blevet udfordret af Det Centrale Handicapråd
(DCH) under Socialministeriet omkring spejder for alle på lige fod.
Med udgangspunkt i vort projekt, BørnehaveSpejd, ønsker DCH at vi beviser, at børn og unge med
handicap kan deltage på lige fod med alle andre. Vi skal ikke arrangere særlige møder eller særlige
aktiviteter for børn og unge med handicap. Vi skal derimod benytte så vidt mulig aktiviteter, som
kan gennemføres af alle, eller vi skal sikre, at de handicappede inddrages så vidt mulig. F.eks.
besøger vi en bakke i skoven, som er fyldt med rævehuler. Her vil et barn med handicap i kørestol
kun komme med til foden af bakken (hvis ikke barnet kan bæres på ryggen, idet bakken er
tætkratbevokset og total ufremkommelig for kørestol. På den anden side, så vil alle vores
almindelige naturaktiviteter i skov og mark kunne gennemføres af alle børn og unge med handicap.
Vi ønsker at nytænke vores aktiviteter for udvikling af børn og unges tro på sig selv. Vi har i mange
år brugt med stor success en tovbro. Dels er vi, de voksne lede og kede af den, dels er den ikke
tilgængelig for børn og unge i kørestol (andre børn og unge med handicap vil sagtens kunne bruge
den. Vi søger nu via FB idéer til denne slags aktiviteter; men vi ønsker også at benytte vores
svævebane til formålet.
Vi ønsker også at modernisere vort toilet, så det bliver tilgængeligt for alle med eller uden handicap,
idet vi ønsker, at mennesker med handicap skal kunne benytte vores faciliteter uden hindringer.
Derfor søger vi udviklingspuljen om støtte til anskaffelse af følgende:
a) For at kunne benytte svævebanen, skal der anskaffes en smule grej i form af sejl og taljesystem,
og det er dette vi søger støtte til.
b) Til toilettet kan det samme sejl og taljesystem benyttes; men her ønsker vi i tillæg støtte til
anskaffelse af traversbom til forflytninger. Traversbom, taljesystem og sejl benyttes i kombination.
Anskaffelsesbudget:
Skinne til lift inkl. monteringsbeslag.
Lift Handigearhejs (www.handigear.dk)
Basic løftesejl High
(www.guldmann.dk)
GH løftebøjle (www.guldmann.dk)
Fragt
Ialt

2.531,25
3.150,00

2.531,25
3.150,00

1.375,00

1.375,00

1.681,25

1.681,25
1.000,00
9.737,50

Alt udstyret er som samlet pakke CE-godkendt.
Vort projekt vil på kort sigt kun gavne de få; men samspil med DCH vil vores erfaringer blive
spredt i en langt bredere kreds af borgere i Danmark, og det kan derfor være med til at nedbryde de
fordomme, som ikke-handicappede har omkring handicappedes evner til at deltage på lige fod.
Vort projekt har absolut intet med udviklingspuljens formål for 2017; men vi finder, at det er med

til at udvikle unikke muligheder for nogle grupper i samfundet, som sjældent bliver inddraget i
fælles aktiviteter.
Med spejderhilsen
SKOVVEJENS BLÅ SPEJDERE

