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ANSØGNING TIL HEDENSTED KOMMUNE OM §18 MIDLER  

 

Om ULF: 

Udvikling – Ligeværd – Forskellighed  

Udviklingshæmmedes LandsForbund er drevet af – og for – mennesker med mentale udviklingshandicap. 

Foreningen har eksisteret i 27 år og har ca. 3000 medlemmer. Sekretariatet i Vejle ledes og drives hovedsa-

geligt af mennesker med et udviklingshandicap. Læs mere om ULF på www.ulf.dk 

 

ULF arbejder blandt andet på at: 

● Blive hørt og få indflydelse på sager, der handler om mennesker med et udviklingshandicap 

● Gennem projekt- og kursusvirksomhed at oplyse mennesker med udviklingshandicap om 

   for eksempel med- og selvbestemmelse, sundhed, livskvalitet, mv. 

● Eliminere mobning og diskriminering af mennesker med et udviklingshandicap 

● Nedbryde fordomme om udviklingshandicap 

● Afhjælpe ensomhed ved at skabe netværk, fællesskab og venskaber mellem mennesker med  

   udviklingshandicap 

 

Det opnås ved at: 

● ULF Landsledelse og kredsene, som er fordelt i hele Danmark, arbejder på at opnå indflydelse 

   for mennesker med udviklingshandicap på relevante områder  

● ULF Ferie arrangerer ”pædagogfri” ferier for mennesker med et udviklingshandicap 

● ULF Datingsitet Knuus.dk, hjælper med at finde kærester  

● ULF Rådgivning hjælper når kærligheden ”gør ondt” eller man har andre problemer 

● ULF Forældreforløb, hjælper dem, så de bliver klædt på til at tage stilling til om de skal have 

   børn 

● ULF Projekter gennemfører projektarbejde og udvikler kurser med stor relevans for målgruppen  

● ULF Kurser og Foredrag underviser mennesker med udviklingshæmning i projektemnerne  

ULF-kontoret i Vejle er primært bemandet med mennesker med udviklingshandicap og psykisk sårbarhed. 

Der er ansat støttepersoner til at hjælpe de ansatte og til at styre projekt-, ferie- og kursusafdelingen. Der 

er også ansat en politikforståelsestolk, der skal hjælpe ULF´s udviklingshandicappede formand og næstfor-

mand med at få ørenlyd i den offentlige debat på handicapområdet. 

ULF´s landsledelse, som udelukkende består af mennesker med et udviklingshandicap, beslutter ALT. Lands-

ledelsen bestemmer, ud fra medlemmernes behov, hvilke problemområder der skal arbejdes med, og altså, 

hvilke projekter og efterfølgende kurser for mennesker med et udviklingshandicap, der skal udvikles. 

 

2021 AKTIVITETER 

Det meste af 2020 stod som bekendt i coronaens tegn, hvor usikkerhed og begrænsninger i alles arbejds- 

og sociale liv fyldte meget. Det ramte mennesker med udviklingshandicap hårdt: De har været afskåret fra 

deres dagligdag og det sociale netværk, de har via arbejdspladser/beskyttet beskæftigelse og deltagelse i 

fritidstilbud, som f.eks. klubber etc. På bostederne har muligheden for besøg fra venner og pårørende 

mange steder været stærkt begrænset og i perioder helt udelukket. Og man har ikke kunnet sætte en 
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slutdato på. Det er psykisk hårdt for alle mennesker at undvære menneskelig kontakt mod sin vilje. Og det 

er ikke lettere, hvis man har kognitive udfordringer, der gør det svært at forstå hvorfor det er sådan.  

Ingen ved hvor længe denne tilstand vil vare ved. Derfor vil ULF i 2021 bidrage til afbøde de negative og en-

somhedsskabende konsekvenser af mulige nedlukninger i kortere og længere tid. Med afsæt i ULFs grund-

læggende mission- ”Det vi kan, gør vi selv”.  

Målgruppen for indsatsen er mennesker med og uden udviklingshandicap i Hedensted Kommune. Aktivite-

terne er primært målrettet mennesker med udviklingshandicap, men har deltagelse af frivillige, der ikke har 

et udviklingshandicap. I 2021 vil vi gerne tilbyde: 

 

Lær at bruge IT til at bryde isolationen 

Virtuelle møder, e-undervisning og kontakt til venner og familie via IT og skærmløsninger, har for 

mange mennesker måttet træde i stedet for fysisk samvær og kontakt under forårets coronanedluk-

ning. Mange mennesker med udviklingshandicap har ligeledes måttet undvære kontakt og samvær- 

men uden at have færdighederne til at bruge IT til at holde kontakten. Det vil ULF gøre noget ved:  

Lokale medlemmer af ULF bliver uddannet som ”IT-guider”: De lærer at bruge IT-løsninger, der er vel-

egnede til kommunikation. Og til at give sin viden videre. Efterfølgende vil IT-guiderne hjælpe deres 

lokale medborgere med udviklingshandicap med at komme i gang med at bruge IT kommunikation. I 

kurset indgår også information om, hvordan man passer på sine personlige oplysninger, hvordan man 

undgår at blive hacket og snydt. En underviser og en borgervejleder vil give gode råd og inddrage del-

tagerne. 

ULFs Lyttebogklub 

Langt de fleste mennesker med udviklingshandicap har læsevanskeligheder, hvilket kan afskære dem 

fra gode litteraturoplevelser. Sådan behøver det ikke at være. Lydbøger er en fremragende kilde til 

læring, underholdning og adgangsbillet til fællesskaber, der handler om gode læseoplevelser.  I ULFs 

Lyttebogklub bliver man del af et fællesskab og får hjælp til det tekniske: 

• Medlemmerne får og deler forslag til bøger. Og får et forum, hvor de på deres egne præmisser 

og fra eget afsæt kan diskutere bøger, de har læst. Der bliver også sat fokus på udvalgte bøger, 

som alle lytter til og derefter taler om i fællesskab.  

• Medlemmerne får hjælp til det tekniske: Hvor kan jeg finde lydbøger, hvordan afspiller jeg dem, 

har jeg mulighed for at blive medlem af Nota (adgang til tusindvis af bøger for mennesker med 

læsehandicap mv har), hjælp til at oprette en konto på e-reolen (bibliotekernes e- og lydbog-

splatform). Og ikke mindst blive de klædt på til at deltage i Lytteklubbens elektroniske aktivite-

ter. På den måde vil eventuelle kommende lokale nedlukning eller begrænsninger i det fysiske 

samvær, ikke spænde ben for Lyttebogklubben aktiviteter eller afskærer medlemmernes mulig-

heder for at indgå i fællesskabet. 

 

Frivillig Fredag 2021 

Aktiviteterne i handler også om at udbrede kendskab til hvilke muligheder og potentiale mennesker 

med udviklingshandicap har i forhold til det frivillige arbejde. Derfor sigter ULF på at være repræsen-

teret på/ deltage i ”Frivillig Fredag” 2021  
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Hvis vores ansøgning bliver imødekommet, er planen at ULF´ere (med hjælp fra støttepersoner) kontakter 

relevante steder i Hedensted Kommune og aftaler hvordan aktiviteterne konkret skal tilrettelægges. Aktivi-

tets- og samværsklubber er oplagte steder for afholdelse af ULF-aktiviteter, men også bofællesskaber, be-

skyttede værksteder og andre samlingssteder for mennesker med udviklingshandicap kan danne rammen 

om de nævnte indsatser. Her er er deltagerne trygge. Vi oplever at de vokser og nok så væsentligt, at de 

giver deres viden videre til andre med udviklingshandicap. Ikke blot om det faglige indhold, men lige så me-

get det grundlæggende budskab, at mennesker med udviklingshandicap kan opnå øget selvbestemmelse i 

eget liv samt bidrage som aktive, frivillige kræfter i forenings- og aktivitetsliv. 

 

BUDGET -DER SØGES OM 30.500 KR 

 

Bryd isolationen med IT   Lyttebogklubben  

Udvikling, støtte og koordinering 10.000  Udvikling, støtte og koordinering 10.000 

Materialer 4.000  Materialer 2.000 

Mødeudgifter 1.500  Mødeudgifter 1.500 

Transport 750  Transport 750 

 I ALT 16.250  I ALT 14.250 

 

 

 

NOTE 

ULF´s ambition er, at vores kurser og udviklingsaktiviteter kan komme så mange borgere med ud-

viklingshandicap som muligt til gavn. For at kvalificere og fastholde de frivillige, bl.a. når det gæl-

der planlægningen og afviklingen af beskrevne aktiviteter, er det nødvendigt med assistance fra 

ULF-sekretariatet. 

 

 


