Handicapprisen 2019

Indstillede kandidater til Handicapprisen 2019
Nr.

Hvem er
indstillet:

Initiativet:

Opsummering
begrundelse:

Midlerne kan
anvendes til:

1

Lykkeliga

Formålet er, at handicappede
kan spille håndbold ligesom alle
andre

Gør et stort arbejde for det
sociale fællesskab og alle kan
være med

-

Fortsat holde fokus på
handicappedes
muligheder for at
spille håndbold

2

Lynghedens
Lykkebørn Lykkeliga

Håndboldliga for børn og unge
med handicaps

Holdet betyder meget, for de
børn der spiller på det

-

Udstyr til træning,
fælles tur til Lykkecup
2020 mv.

-

Nye spilletrøjer,
transport til og fra
stævner

Håndbold er et frirum børnene.
Fremadrettet vil initiativer
forsat forsøge at tilbyde
håndbold til så mange
handicappede børn og unge
som muligt

3

Marianne Juul
Jensen –
Lynghedens
Lykkebørn

Håndboldtilbud til
handicappede børn som ikke
passer ind i de ”almindelige”
klubber

Marianne og hendes hjælpere
har gjort det muligt for
handicappede børn at dyrke en
fritidsaktivitet og føle sig vigtig
Marianne og hendes hjælpere
fortjener at få et skulderklap

4

Lynghedens
Lykkeliga

Håndbold for børn med
forskellige former for handicaps

Klubben spreder livsglæde og
fællesskab og knytter
venskaber blandt
udviklingshæmmede børn og
unge i skolealderen

-

Fælles oplevelser,
turneringer rundt i
Danmark

5

Lykkeliga børn

Håndbold for børn med
forskellige former for handicaps

Det er fedt, at der er kommet
noget for de børn. De stråler af
glæde og har det godt med
hinanden

-

Bolde,
overtrækstrøjer,
juleafslutning mv.

Det er et nyt projekt, så de har
ikke så meget at gøre godt med
6

Gurli Plagborg

Handicapridning på Grindsted
Rideskole

De handicappede glæder sig
helt vildt til at skulle ud at ride.
Det afspejler sig i, at de stråler
som en sol, når de kommer ind
i ride hallen

-

Ingen konkret
beskrivelse

7

Lykkeliga

En håndboldklub for børn med
handicaps

Lykkeliga skaber glæder og
sociale relationer på tværs. Her
er der plads til alle.

-

Ingen konkret
beskrivelse

De frivillige hjælper gør en stor
indsats for, og skabe glæde og
succes hos alle børnene.
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8

Marianne Jul Jensen
(Lykkeliga)

Håndboldhold for børn og unge
under 18 å4 med et handicap.
Mottoet er, at der er plads til
alle

Marianne er primus motor for
opstarten af holdet. Hun
brænder for at gøre noget godt
for alle og ikke mindst
målgruppen

-

Skulderklap og ros
giver energi til
iværksættelse af nyt
som gammelt

9

Mikado ved
Annemarie Heering
Bundgaard

Mikadoklub for
udviklingshæmmede
(undervisning, aktiviteter og
socialt samvær)

Vi håber og tror på, at projektet
fremadrettet kan forsætte og
udvikles med nye og
spændende tiltag

-

Hjælp til indkøb af
diverse materialer
samt råvarer til
fællesspisning ved
hver mødegang

10

Høreforeningen
Billund
lokalafdeling,
formand Kristian
Hansen

Høreforeningen er til gavn og
stor glæde for alle med høretab

Kristian er en rigtig ildsjæl og vil
gerne hjælpe, som har behov.

-

Arrangementer for
medlemmer af
høreforeningen

11

Høreforeningen,
Kristian Hansen

Arrangementer, foredrag,
udflugter og cafédage med
skrivetolke og teleslyngeanlæg,
så ingen går glip af noget

Kristian Hansen har åbnet mine
øje for at man kan få noget
godt ud af livet, selvom man er
hørehæmmet

-

Arrangementer

12

Høreforeningen
Billund
lokalafdeling,
Kristian Hansen

Høreforeningens primære
formål er at hjælpe personer,
der har et hørehandicap.

Der er et stort behov for at
hjælpe personer, der har et
hørehandicap.
Høreforeningen har allerede
gang i mange vigtige aktiviteter

-

Foredrag specielt
tilrettelagt for
hørehæmmede samt
udstyr

13

Ka. Interiør A/S

En virksomhed, som har et
beskyttet værksted og deres
forståelse for personer med
ekstra behov er ud over det
sædvanlige

Bidrager til at den enkelte
person kommer videre på den
rette hylde og plads

-

Indstillingen er ikke
drøftet med
virksomheden, men de
vil umiddelbart kunne
gøre mere for
målgruppen

2

