1. og 2. Birkerød søger om midler til at
starte Specialspejd, en spejdergren for
børn med fysisk og psykisk handicap
1. Birkerød gruppe vil gerne søge om midler til at opstarte Specialspejd, en ny gren i
gruppen, for børn med psykisk og fysisk handicap. Formålet med den nye gren er at kunne
tilbyde spejderaktiviteter, hvis indhold og tempo er tilrettelagt, så børn med fysisk og psykisk
handicap kan få glæde af spejderlivet på en aktiv og deltagende måde. Initiativet er et
samarbejde mellem 1. og 2. Birkerød gruppe, idet grenen vil være for såvel piger som
drenge. Specialspejd er planlagt til 1. møde 25. august 2019 og har på nuværende tidspunkt
6 interesserede spejdere, hvoraf flere er kørestolsbrugere, har meget begrænset
håndmotorik og kommunikerer med alternativ og supplerende kommunikation.
Der er tale om et helt nyt initiativ, idet grupperne har ikke tidligere tilbudt spejderaktiviteter til
denne gruppe børn.
For at komme godt i gang med spejderaktiviteterne ønsker vi en række ting, som vil gøre det
muligt også for spejdere med fysisk og psykisk handicap at deltage aktivt i spejderaktiviteter:
· Et solidt udendørsbord uden faste bænke ved (som alle gruppens nuværende
borde har). Ca 2200 kr fx Viking havebord i massiv fyr: https://www.gerdmans.dk/vikingbord-2
Udendørsbordet gøre det muligt i fællesskab fx at se på insekter, lave eksperimenter, lave
mad, m.v. i en kørestolsvenlig højde, så alle se ordentligt og kan deltage aktivt.
· To 0/1 kontakter ”Big red twist” 2x 775 kr + universal mounting kit 593,75 + 4000
kr (powerlink)= 6737 kr https://www.handicstore.dk/Produkt.aspx?id=w-300000&pid=2010033600
0/1 kontakter gør det muligt at starte og stoppe elektriske redskaber også selv om man har
meget nedsat håndmotorik. Kontakterne kan sluttes til fx boremaskine eller røremaskine,
som holdes af hjælperen, men hvor det er spejderen, som starter og stopper arbejdet med
håndværk, madlavning etc. Powerlink er en udbygning af 0/1 kontakterne, som gør det
muligt at indstille hvordan kontakterne styrer værktøjet eller redskabet, fx at et tryk sætter
redskabet i gang i 30 sekunder.
· Kindling cracker (til at kløve brænde uden brug af økse) 1000 kr
Kindling cracker gør det muligt for alle specialspejderne at være aktivt med til bålaktiviteter,
også selv om spejderen pga fysisk eller psykiske funktionsnedsættelser ikke kan håndtere
en økse sikkert.
I alt søges om 9.937 kr

