Trondheim kommune

Saksframlegg
KULTUR- OG FRITIDSTILBUD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER
Arkivsak.: 10/21407
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om en ”kulturell spaserstokk” for personer med funksjonsnedsettelse til
orientering.

1. Innledning
Det vises til bystyrets vedtak i sak 126/10; ”Botiltak – strategier og tjenesteinnhold, avlastning –
mål, standard og tjenesteinnhold”, hvor rådmannen ble bedt om å iverksette utvikling og oppstart av
en kulturell spaserstokk for personer med funksjonsnedsettelser, tilsvarende de øvrige
kultursatsningene innen skole, barnehage og eldreområdet.
Rådmannen har gjennomført et kartleggingsarbeid for å systematisere eksisterende kultur- og
fritidstilbud for målgruppen og lagt denne systematiseringen inn i en aktivitetskalender. En oversikt
over alle tilbudene med dato og klokkeslett er tilgjengelig på kommunens nettsted. Det er enhet for
kultur ved Tilrettelagt fritid som utvikler og organiserer tilbudene etter brukernes ønsker og behov.
Rådmannen foreslår at dagens kultur- og fritidstilbud er å forstå som en ”kulturell spaserstokk” for
personer med funksjonsnedsettelser. Rådmannen ber om at formannskapet tar saken til orientering.
2. Fakta
Bystyret vedtok følgende i sak 126/10 ”Botiltak – strategier og tjenesteinnhold, avlastning – mål,
standard og tjenesteinnhold” punkt 6:
”Rådmannen iverksetter utvikling og oppstart av en kulturell ”spaserstokk” for denne
brukergruppen, tilsvarende de øvrige kultursatsningene innen skole, barnehage og eldreområdet”.
3. Kultur- og fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser
Målgruppen for ”Tilrettelagt fritid” er alle som ikke kan nyttiggjøre seg kultur- og fritidsaktiviteter
ved egen hjelp og omfatter bl.a. personer med utviklingshemming, personer med psykiske
vansker/lidelser, fysisk funksjonshemmede, trafikkskadde og slagrammede i alderen 6 til 100 år.
Ansvaret for tjenesten er lagt til Tilrettelagt fritid ved kulturenheten, og samarbeidet mellom helseog velferdskontorene og Tilrettelagt fritid er organisert i en bestiller-/utførermodell der helse- og
velferdskontorene er bestillere og Tilrettelagt fritid er utfører.
Tjenester
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Ansatte ved ”Tilrettelagt fritid” kartlegger den enkelte brukers ønsker og behov for kultur- og
fritidsaktiviteter, samt behovet for bistand. Enheten tilsetter og lønner støttekontakter, etablerer
tilrettelagte aktiviteter i kommunal regi, i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og med
brukerorganisasjonene. I alt kan Tilrettelagt fritid ukentlig tilby opp mot 40 faste tilrettelagte
aktiviteter for målgruppen, og ca 10 enkeltarrangement i løpet av et år.
(se: http://www.trondheim.kommune.no/content/1117692576/Tilrettelagte-aktiviteter)
Aktivitetene er lokalisert på faste steder rundt om i byen. Deltagelse krever ikke enkeltvedtak. De
fleste aktivitetene er åpne, mens enkelte krever påmelding. Det er den enkeltes ønsker som er
avgjørende for deltagelse. Tilrettelagt fritid har en stilling som ”motivator” som skal motivere
enkeltpersoner for deltagelse samt fange opp de som faller ut. Deltagerne må selv komme seg til og
fra aktivitetene ved bruk av offentlig kommunikasjon eller bli kjørt av
boligpersonale/pårørende/venner/bekjente og støttekontakten. Mange har drosjekuponger gjennom
Transporttjenesten for funksjonshemmede. Det vil være en liten kostnad for deltagerne i de fleste
aktiviteter. Aktivitetstilbudene er etablert ut fra funksjonshemmedes egne ønsker og behov.
Fritidsassistenter leder aktivitetene og har kompetanse innenfor det tilbudet som gis.
Aktivitetsilbudet omfatter bl.a.:
fysisk trening
dans
musikk
friluftsliv
fiske
håndverksaktiviteter
sosiale treffsteder
kinobesøk
matlagingsgrupper
aktiviteter tilpasset personer med f. eks. Asbergers syndrom, hørselstap
enkeltarrangement kan være dansegalla, julekonsert, enkeltkonserter og sommeraktiviteter
(dagsturer og bortreise med overnatting)
Kultur- og fritidstilbud til beboere i kommunale botiltak
Tilrettelagt fritid sine aktiviteter og arrangement har hele tiden vært tilgjengelig for brukere i
kommunale botiltak. Et samarbeid mellom botiltakene og Tilrettelagt fritid sikrer at alle aktiviteter
og arrangement til enhver tid er kjent og tilgjengelig for brukerne. I tillegg er aktivitetene publisert i
en ny aktivitetskalender på Tilrettelagt fritid sin nettside. Kalenderen er til en hver tid oppdatert.
Botiltakene må selv sørge for at brukerne får det de har behov for av kultur- og fritidsaktiviteter og
at de kommer seg trygt til og fra aktivitetene. Tilrettelagt fritid vil alltid være en samarbeidspartner i
utvikling av kultur- og fritidsaktiviteter som er tilrettelagt den enkeltes ønsker og behov.
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4. Oppsummering / konklusjon
Rådmannen foreslår at dagens kultur- og fritidstilbud er å forstå som en ”kulturell spaserstokk” for
personer med funksjonsnedsettelser. Rådmannen ber om at formannskapet tar saken til orientering.

Rådmannen i Trondheim, 29.09. 2011
Helge Garåsen
kommunaldirektør

Eirik Roos /Terje Johnsen
rådgivere

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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