Servicedeklaration – Handi-k@
På Handi-K@1 kan du modtage undervisning i fag og projekter. Vi har en masse
undervisningslokaler, PC'ere, kreativ værksted, musik værksted, teaterværksted, Den Blå Café med
dejlig mad. Og så har vi dygtige undervisere og personaler og en rigtig fin tilgængelighed. På HandiK@ samles en masse mennesker, der vil hinanden noget. Derfor er der mulighed for at prøve dig selv
af i et socialt levende og rummeligt miljø.
Vi huser flere faste linier i daghøjskolelignende forløb. Hver linie skal ses som et sammenhængende
undervisningstilbud med min. 15 og max. 24 lektioner pr. uge. Undervisningen foregår på hold med
max. 7 deltagere og følger skoleårets ferier.
1. Kommunikationslinien er en ung gruppe, der ønsker at arbejde lidt mere med de digitale
medier og PC’eren. Denne linie udgiver også vores lokale blad: Handibøllerne.
2. Kreativlinien er ligeledes en ung gruppe, og her er det mere de kreative fag, der står i højsædet.
Linien er kendt både for sine forestillinger (f.eks. Askepop) og koncerter.
3. Forspring er for dem, der ønsker at arbejde med at tage nye skridt i livet. Skal du ud i egen
bolig? Vil du afsøge mulighederne for hjælperordning? … eller, vil du blive bedre til at bruge
din sagsbehandler, kontaktperson osv.?
4. Handi-Trivsel er primært for mennesker med erhvervet hjerneskade. Holdet har kreative fag og
kropsfag (idræt). Det skyldes at de arbejder udfra en forståelse af: at hvis du træner kroppen, så
træner du også hovedet.
5. Handi@dgang er en gruppe, der også formår at arbejde selvstændigt og med forskellige
samarbejdspartnere. De arbejder med tilgængelighed i samfundet. Gruppen har udgivet ”På hjul
og krykker i Århus City” – som er en pjece om tilgængeligheden i Århus. Pjecen er bl.a. lavet
sammen med Århus Kommune og RYK.
6. Navigator henvender sig til de lidt ældre, der ønsker at benytte sig at Brobygningsdele i huset
eller andre steder. Navigator giver en social platform for videre afprøvning i Brobygningen.
7. Brobygning Hvis du skulle være interesseret i kun at følge enkelte fag, har vi Åbne
Eftermiddagshold (kreativ værksted, musik, teater, video samt krop og kost), som sammen med
vores netværksgrupper (Handi Netværk) og debatarrangementer (Handi Forum) indgår som en
del af et tilbud om Brobygning.
Brobygningen har deltagerbetaling fordi den kan være åben for alle. Den laves sammen med
Projekt & Udviklingskontoret for mennesker med fysisk handicap og FOF. Idéen er at man får
mulighed for at prøve sig af i forhold til at møde flere mennesker og få kontakt til f.eks. det
frivillige og rummelige arbejdsmarked samt forfølge særlige interesser på kurser, projekter ol.
Det kan både foregå på Handi-K@ og udenfor f.eks. på VUC, i praktikforløb o.a.
Du kan læse mere om de enkelte linier og tilbud på http://www.handi-ka.dk Her kan du også finde
deltagernes egen hjemmeside og bladet Handibøller.
Undervisningen tager altid udgangspunkt i dit eget ståsted. Derfor er der i de fleste fag og linier ikke
krav om, at du skal være dygtig til fagene, inden du starter. Men vi har et krav om, at du har lyst til at
lære noget nyt gennem holdundervisning. Det er vigtigt af vide, at du er savnet af dine medkursister,
når du ikke dukker op. Derfor skal du ville og kunne tage ansvar for at møde frem og være aktiv i
timerne. Der er også mulighed for løbende at vende fremtiden på holdet og ca. hvert halve år kan du få
en deltagersamtale, hvor du sammen med én af os kan vende, hvad du får ud af forløbet og hvad du
synes, det kunne være godt at arbejde videre med.
For optagelse på Handi-K@s linier og Brobygning – henvendelse på telefon 86 113 777 - Marianne
Frisk Jensen eller Kjeld Krogstrup.
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Handi-k@ er et SEL § 103 tilbud under Region Midtjylland. Vi henvender os til voksne mennesker med nedsat fysisk
funktion.

