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Optagelse

@ D GA NG

Der optages løbende nye deltagere i projektet, når
der er plads og det passer med gruppens aktiviteter.
Optag skal afpasses til gruppens størrelse og de aktuelle arbejdsopgaver. Der er 3 deltagere i 2015.
Meget af arbejdet består i registrering og opmåling
rundt i byen. Det er derfor bedst, hvis du selv kan
stå for transport, opmålinger og at nedskrive resultaterne. Naturligvis efter oplæring og eventuelt ved
brug af personlig hjælper.
Er du ikke mobil, men skrap til sekretæropgaver, er
der sikkert også en plads i gruppen til dig.
Du skal til en forsamtale og får mulighed for en uges
praktik før optagelse i gruppen.
Henvendelse sker til:
Per Jacobsen eller Marianne F. Jensen.
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Lokaliteter

Handi-@dgang har tæt samarbejde med P & U
teamet samt Handi-Travel-Info. Handi-@gang har
eget kontorlokale i bygningens nordfløj.
Der er fælles kantine for hele Engtoftecentret.
Der er også god mulighed for at pleje de sociale
relationer ved arrangementer for hele Handi-K@.

- E n del af Handi - K @

2017
Kontoret

Kontoret har åbent:
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00
Tlf. nr.: 78 47 73 80
På kontoret sidder vores leder Mimse og kontorassistent Kjeld.
Hvis du uheldigvis skulle blive forhindret i at møde
frem, vil vi opfordre dig til at ringe hertil mellem
kl. 8.00-8.30. på tlf.: 78 47 73 80

Email:
handi-ka@rm.dk
Skolens Hjemmeside:
www.handi-ka.dk
Handi-K@ hører ind under SOH
Undervisningen varetages af undervisere fra Folkeoplysningen FOF.

Handi-K@
Engtoften 7A
8260 Viby J
Tlf: 78 47 73 80
Fa x : 7 8 4 7 7 3 9 4
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Idegrundlag

Projektgruppen samarbejder med Handi-TravelInfo og Projekt- og Udviklingsteamet, Handi-K@,
Region Midtjylland. Eksterne samarbejdspartnere er RYK og DH´s lokalafdeling i Aarhus. Der
er endvidere opbakning fra Aarhus Kommunes
Handicapråd.
Udgivelsen af guiden er støttet økonomisk af
fonde og Aarhus Kommunes Handicapråd. Arbejdet udføres på frivillig basis.

Tilgængelighed for
alle
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Indhold

Handi-@dgang arbejder med at opdatere, udvikle
og vedligeholde en internetbaseret guide over
tilgængeligheden til forretninger, restauranter og
andre lokaliteter for kørestolsbrugere og gangbesværede. Målet er at lave en lettilgængelig oversigt over de lokaliteter, hvor det er muligt at komme
ind for målgruppen.
Guiden er at finde på http://tbasen/ryk.dk/, en underside til www.ryk.dk, som er et website for rygmarvsskadede. Den findes desuden i en trykt form
fra 2005 - og kan stadig rekvireres fra Handi-K@ og
Borgerservice. Den bærer titlen “På hjul og krykker
i Århus City”.

Gruppens deltagere ønsker at prøve sig selv
af gennem et seriøst stykke arbejde, som kan
være til nytte og glæde for andre.
Gennem arbejdet skal deltagerne opnå de faglige og personlige redskaber, der gør det muligt
efterfølgende at kunne gå aktivt ind i projekter,
foreningsarbejde, skånejobs m.v.
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Forløb/perspektiv

Handi-@dgang blev etableret januar 2002 med
4 deltagere. For tiden består gruppen af Bjarne,
Carsten og Steen. Per Jacobsen er daglig leder.
I 2004 blev Byguide over Århus lagt på internettet,
hvor den udgør en del af en landsdækkende tilgængelighedsdatabase.
Gruppen arbejder nu med at ajourføre guiden og
udvide omfanget af den. Det overvejes blandt andet at registrere flere steder i byens opland.
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Det daglige arbejde

Deltagerne har mulighed for at følge forskellige
fag på Handi-K@, og edb er et fast tilbud.
Dermed styrkes det faglige grundlag for at benytte samtidens teknologiske faciliteter. Fagundervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt
i aktuelle problemstillinger fra projektarbejdet
og foregår som kurser indenfor folkeoplysningen under FOF.
Efter behov arrangeres der Koncentrerede Kurser (KK-moduler). Her arbejdes i teori og praksis med særlige redskaber (eks. teambuilding,
fondsansøgning, foreningsarbejde, idræt m.v.).
I de mellemliggende perioder skal de særlige
redskaber funderes i det daglige arbejde med
adgangsforhold.
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Links

Links til byguiden findes på:
www.handi-k@.dk
www.aarhuskommune.dk
Tilgængelighedsdatabasen findes her:
www.tbasen.dk

+

Daglige leder
Per Jacobsen

