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Sammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

 

Overgangen grunnskolen/videregående skole og til høyere utdanning og arbeid er utfordrende

for de fleste, Utfordringene blir ikke mindre av at man har en hørselshemming i tillegg.

 

I grunnskolen og på videregående skole har fylkeskommunen et klart tilretteleggingsansvar for

hørselshemmede elever, og mye av tilretteleggingen blir gjort rutinemessig med basis i

oppfølging fra fylkesaudiopedagog og PP-tjenesten. Mange hørselshemmede er dertil vokst

opp med foreldre som passer på at den hørselshemmede får tilretteleggingen han/hun har krav

på. Overgangen fra videregående til høyere utdanning blir derfor krevende for mange

hørselshemmede, som ofte ikke har oversikt over rettigheter og tilretteleggingsmuligheter. Selv

om arbeidsgiver og de enkelte universiteter/høyskoler har et ansvar for å tilrettelegge, er det

erfaringsvis mangel på kunnskap og bevissthet omkring hvilke behov hørselshemmede har.

Derfor er det desto viktigere at hørselshemmede selv har kunnskap om sine rettigheter og

tilretteleggingsmulighetene som finnes.

 

Unge hørselshemmede som regel også et ønske om ikke å skille seg ut og være til bry. Mange

opplever det også som et ork å mase og pushe på for å få en tilfredsstillende tilrettelegging, og

resultatet er at mange lar være å kreve sin rett. Bedre kunnskap om rettigheter og muligheter

vil gi den enkelte større selvtillit til å si i fra om sine behov.

 

Det er et klart behov for økt kunnskap om rettigheter og tilretteleggingsmuligheter blant unge

hørselshemmede. HLFU gjennomførte i begynnelsen av 2009 en medlemsundersøkelse som

tok sikte på å kartlegge hva medlemmene hadde mest behov for av kurs. Rettigheter for

hørselshemmede fikk nest høyest rangering med 30 % i et flervalgsalternativ.

 

HLFU har kontaktpersoner, kalt likemenn, som er tilgjengelige for spørsmål omkring

hørselshemming. Rettigheter i skole og arbeid er temaet våre likemenn får desidert mest

spørsmål om.

 

 

2. Prosjektets målsetting

 

Hovedmålsetningen med prosjektet er å gi unge hørselshemmede i en overgangsfase kunnskap

om sine rettigheter og mulighetene for tilrettelegging som finnes.

 

Prosjektet har følgende delmål:

 

 



- Gi 30 ungdommer oppdatert kunnskap om rettigheter og tilretteleggingsmuligheter i arbeid

og høyere utdanning.

- Få tilbakemeldinger fra ungdommen på hvilke informasjonsbehov de har

- Få tilbakemeldinger fra ungdommene på utfordringer i forhold til tilrettelegging

- Bruke tilbakemeldingene for å forbedre det eksterne informasjons- og påvirkningsarbeidet til

HLFU

-  Vise at HLFU tar ansvar i forhold til å informere om rettigheter og tilrettelegging for

hørselshemmede

- Utvikle informasjonssidene på hlfu.no slik at de gir relevant, klart og nyttig informasjon om

rettigheter og tilretteleggingsmuligheter for hørselshemmede.

 

3. Prosjektets målgruppe

 

Målgruppa er ungdom mellom 18 og 35 som er i en kritisk overgangsfase mellom

grunnskole/videregående skole og høyere utdanning/arbeid.

 

 

4. Prosjektets betydning

Prosjektet vil føre til bedret studie- og arbeidshverdag for kursdeltakerne i første omgang, og

nettstedet vil sikre bedre informasjonsmateriell til alle landets unge hørselshemmede i andre

omgang. Det er utdanningsinstitusjonene og arbeidsgivere som har et klart ansvar for å

tilrettelegge, men kunnskap om rettigheter og tilretteleggingsmuligheter gir den enkelte

muligheten til å kreve sin rett og komme med konstruktive forslag på dekning av egne

tilretteleggingsbehov.

 

5. Framdriftsplan

- August/september 2010 Utvike presentasjon i samarbeid med foredragsholdere

- September 2010: Booke kurslokale og overnatting

- Oktober 2010: Sende invitasjon og spørreskjema til aktuelle deltakere

- Desember  2010: Gjennomføring av kurset og evaluering

- Januar 2011: Utvikling av rettighetsguide og publisering på nett, sluttrapportering
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