9. fundur nefndar um málefni fatlaðra var haldinn í Ásbyrgi
05.11.2012 kl. 17:30
Mætt voru: Hanna Jónsdóttir, Margrét Ebba Ísleifsdóttir, Davíð Hafsteinsson
varamaður, og Hafdís Bjarnadóttir sem ritaði fundargerð. Hafrún Guðmundsdóttir
boðaði forföll.
Hanna setti fund kl. 17:30 og bauð nefndarmenn velkomna.
Dagskrá:
1. Starfið í Ásbyrgi
Kynning á starfseminni og því sem verið er að gera. Greinilega frábært
starf í gangi. Fólk er duglegt að koma með kertaafganga, gömul rúmföt boli
ofl. sem er endurnýtt og selt. Samstarfið gengur orðið vel, starfsfólk búið
að „pússa“ sig saman. Mikill velvilji bæjarbúa. Borðað á dvaló kl. 12:30 eftir
að heimilismenn þar hafa lokið við hádegismat. Starfsmannfundir 1x í viku
þar sem allir tjá sig. Kvennfélagið færði Ásbyrgi stóla að gjöf, höfðingleg
gjöf sem kemur að góðum notum.
2. NPA og Landsþing Þroskahjálpar
Kynning á NPA á Klifi 1/10 2012. Engir sveitastjórnarmenn mættu af
Snæfellsnesi. Ákveðið að 18 ára og eldri geti notfært sér þessa þjónustu
frá áramótum. Þetta fyrirkomulag er tilraunaverkefni á vesturlandi 1 ár í
senn. Góður og gagnlegur fundur.
Landsþing Þroskahjálpar var haldið á Hótel Stykkishólmi 12/10 – 13/10.
Mjög góð ráðstefna að mati þeirra sem hana sóttu. Léleg mæting foreldra
af Snæfellsnesi.
3. Liðveisla.
Gengur ílla að fá fólk í liðveislu, sama vandamál alls staðar á Snæfellsnesi.
Kominn 3ja eininga áfangi liðveislu í FSN. Mjög gott mál!
4. Íþróttir
Enginn fengist til að taka að sér íþóttir fatlaðra.
Spurning um að aldursskipta hópnum; 18 ára og eldri og yngri hópur.
Einbeita sér að botsía æfingum og stefnt á keppnisferðir.
5. Xið
Komnar einhverjar umsóknir um starf Félags- og tómstundafulltúa.
Svanur hefur verið ráðinn fyrir fatlaða á þriðjudögum 17-19 ekki
aldursskipt.
6. Styrkur til verkfæra og tækjakaupa.
Stendur til boða fyrir öryrkja, umsóknarfrestur til 20/11.
7. Önnur mál.
Listasmiðjan á vegum símenntunar gengur mjög vel og er vinsæl.
Kaffihúsakvöld hafa ekki gegnið upp, spurning hvort tímasetning spili þar
inn í.
Áhugi á að hafa námskeið í líkamsþjálfun.

Næsti fundur ákveðinn mánudaginn 28.01.2013 kl. 17:30.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00
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