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Thomas Kjellerup Christensen
Niels Sjøj
Ansøgning om dispensation

Kære Thomas,
Tak for info.
Jeg kunne forstå på Niels Sjøj, at vi kan søge en permanent dispensation, i stedet for at skulle lave ansøgninger år for år – er
dette korrekt?
Har du brug for flere oplysninger end nedenstående?
Mvh.
Maria

Til Folkeoplysningsudvalget
Ansøgning om permanent dispensation for indhentelse af personlige handikaperklæringer.
FOF København har i 2014 haft dispensation fra den alment gældende regel om at handikappede selv skal underskrive
deres handicaperklæring. Denne har vi haft vedr. vores undervisning for foreningen Outsideren, Bragesgade 10, 2200
København N og det sociale tilbud Støtte- og Kontaktcentret, Linnésgade 24, 1361 København - begge tilbud for
sindslidende. Holdene er åbne for tilmelding fra brugerne, og aktiviteterne annonceres via de pågældende tilbuds
hjemmesider. Der er tale om psykisk svage/psykisk syge personer, der ikke er i stand til at følge undervisning på almene
hold.
Vi påtænker herudover at lave et nyt tilbud for psykisk syge i samarbejde med ”Digitale fortællinger”, som holder til hos
Frinova – Fricenter projekt i Nord Vest – for psykisk sårbare, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV.
Vi har konstateret, at det ofte er forbundet med store problemer at fremskaffe den krævede handikapdokumentation for
denne deltagergruppe. De fleste, der lider af en psykisk sygdom, ønsker ikke at afgive personlig dokumentation, der vedrøre
deres sygdomsforhold.
FOF København ønsker derfor på disse hold for psykisk syge at få en permanent dispensation i henhold til de alment
gældende regler, således at ansvarligt personale, der kan tegne institutionerne, i disse særlige tilfælde i stedet for
deltageren kan underskrive en erklæring på, at denne er handikappet i forhold til et konkret undervisningsemne
(handikaperklæring).
Med venlig hilsen
Maria Llambias
Direktør
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