Samlet liste over indstillinger til Handicapprisen 2017
Nr.
1.

Hvem er
indstillet:
Mie Engelbrecht
Lund,
Moccazine

Initiativet:
Arbejder med at give
mennesker med
udviklingshæmning redskaber
til selv at kunne lave mad

Opsummering begrundelse:

Midlerne kan anvendes til:

Der opleves mangel på hjælp til
madlavning og behov for
sundere mad til målgruppen.

-

2.

Hjerteforeningen

Gennem hjertemotionshold
Bevare/forbedre
deltagernes fysiske
tilstande efter
rehabilitering
Skabe rammer for
samhørighed blandt
hjertesyge
Støtte deltagere og
pårørende

Foreningen bidrager til at skabe
troen på et liv med livskvalitet
trods hjertesygdom – samt
giver deltagerne troen på et
normalt liv med arbejde,
idrætsliv og familieliv, når det
er muligt.

-

Udgivelse af en
elektronisk kogebog
Afholdelse af en
sommerskole
Udvidelse af aktiviteter
til flere hold med en
nedsat pris
Forbedring af forløbet
med nye tiltag
Arrangere rådgivning

3.

Kristian Hansen,
Høreforeningen
Billund
Lokalafdeling

Sikre hørehandicappede de
bedste livsvilkår og følge
udviklingen for området for at
finde de bedste løsninger.

Kristian Hansen er en ildsjæl
som forbereder livskvaliteten
hos hørehæmmede.

-

Afholdelse af flere tiltag
og arrangementer til
målgruppen

4.

Kristian Hansen
Høreforeningen
Billund
Lokalafdeling

Foreningen fremmer
hørehandicappedes deltage i
fællesskabet

Støtte hørehandicappede i ikke
at blive isoleret/ensomme ved
at give mulighed for at deltage i
arrangementer. Herudover
inddragelse af pårørende.

-

Fælles aktiviteter såsom
foredrag og udflugter for
hørehæmmede og deres
pårørende

5.

Billund Vorbasse
Skytteforening

Hjælpe børn og unge med
autimse og ADHD til at tage del
i foreningslivet

Ved at få målgruppen til at
blive efter skydningen, hjælpes
de til at tage del i
foreningslivet. Foreningens
omgivelser (kælderlokaler) gør
det svært for målgruppen

-

Gøre foreningens lokaler
rummelige for
målgruppen

6.

Jytte Fruerlund,
instruktør for
gymnastikholdet
QUAN Team

Gymnastik for handicappede
med fokus på motorik, dans,
spil, leg, sang, musik mv.

Jytte Fruerlund er en ildsjæl,
som gør en stor forskel
målgruppen gennem aktiviteter
og socialt samvær.

-

Kompetenceudvikling
med henblik på
dygtiggørelse inden for
området
Redskaber specifikt
egnet til målgruppen

-

7.

Laila Lauritzen,
Sysselklub

Sysselklub for fysisk og psykisk
handicappede

Laila Lauritzen er en ildsjæl,
som er tovholder på klubben og
inddrager dens deltagere

-

Indkøb af materialer
såsom EDB udstyr og
materialer til kreative
fag

8.

Billund Bordtennis

Indstillers søn er integreret i
Billund Bordtennis

Foreningen har taget godt imod
indstillers søn og giver en
hjælpende hånd

-

9.

Poul Erik

Adgangsforhold for

Sætter fokus på adgangsforhold

-

Indkøb af
bordtennismaskine
specielt for
handicappede
Mulighed for at

Nr.

10.

Hvem er
indstillet:

Initiativet:

Opsummering begrundelse:

Kristiansen

handicappede i Billund
Kommune

i butikker og offentlige
områder, som udgør
problemområder for
handicappede.

Gurli Plagborg

Tilbud om handicapridning og
ridefysioterapi på Grindsted
Rideklub

Gurli Plagborg har med et
ekstraordinært engagement
opretholdt og udviklet et tilbud
tilgængeligt for målgruppen

Midlerne kan anvendes til:
fortsætte sit gode
arbejde

-

Støtte til indkøb af
kommende afløser til
nuværende hest (der er
specifikke krav hertil)

