Bestyrelsens beretning for 2017 i Autisme 4700
Autisme 4700 fornemmer der stadig er brug for os. Vi er mere synlige i Næstved end tidligere, der relaterer til mennesker med ASF. Vi kan dog
gøre det bedre! Foreningen er støttet af Landsforeningen Autisme og frivillighedspuljen § 18 midler.
Vi har afholdt 10 netværksmøder i 2017, de fleste med oplægsholdere, som kunne give os ny viden om autisme spektrums forstyrrelser - som vi til
daglig kalder ASF - til gavn for alle mennesker med ASF, forældre og pårørende til børn, unge eller voksne med ASF.
Vi har haft oplæg fra specialisterne, som gerne vil etablerer sig i kommunen, og det kræver at politikerne er med på den. Vi har rykket for svar, men
ikke meget er sket siden.
Vi har hørt om rettigheder, og hvordan især forældre oplever at loven bliver vendt og drejet.
Vi siger tusind tak til alle oplægsholdere som gav sig tid til at gøre en forskel – og gav os endnu flere informationer om, hvordan man kan komme
videre med en diagnose som ASF.
Vi har – for første gang - været på udflugt sammen, da vi mente det sociale aspekt var vigtigt for vores medlemmer. Det var en kæmpe succes,
trods vejret truede, så havde vi en fantastisk dag!
Vi søger midler fra frivillighedspuljen § 18 og 79 og arrangementet til Kalvehave Labyrintpark skal gentages, eller måske et andet sted. Vi lytter til
Jer, hvad der er behov for.
Tusind tak til alle de fremmødte til vores netværksmøder. Det er fantastisk med den opbakning vi stadig får!
Alle er velkomne til at komme med forslag, og foreningen vil gøre alt for at få støtte til projektet. Vi lytter til Jer, da det er Jer der kæmper for at få en
hverdag til at køre. Uden Jer ingen forening!
Vi taler gerne om strukturering, diverse hjælpemidler. Vi taler om lovgivningen, problematikker i hjemmet, Vi taler om det videre forløb – STU,
efterfølgende arbejdsmarked, rettigheder osv. – og hvad der ellers måtte røre sig i ethvert hjem med børn/unge og voksne med ASF.
Vores hjemmeside www.autisme4700.dk mangler vi ressourcer til at få opdateret, men I kan finde os her eller på Facebook også – søg under
navnet ”Autisme 4700” - hvor man kan følge vores begivenheder. I gruppen på Facebook er der en rigtig god kommunikation, og her kan man også
erfaringsudveksle og få nye tips til hvordan man kommer videre. Her kan man også spørge bestyrelsen om diverse, men kom også gerne med
forslag til udvikling af foreningen!
Vi arbejder stadig på at få etableret en ungegruppe, som evt. kan erfaringsudveksle eller bare hænge ud sammen. Hvis nogen har mod på at starte
en gruppe, vil vi gerne hjælpe den i gang!
Vanen tro deltog vi på Foreningsdagen d. 1. sep. 2017, i Rådmandshaven. Teltet holdt denne gang. Flere interesserede kom forbi standen og fik en
masse information om ASF, igen blev vi mere synlige i Næstved.
Vi har fået flere henvendelser på de nye SIAA klasser på Kobberbakkeskolen, men endnu ikke hørt om problemer. Vi er dog lidt kede af at man
med tiden vil afskaffe alle SA-klasserne, som har givet meget til vores børn, men også forældre har nydt godt af disse.
Vi så gerne denne utryghed helt forsvandt og alt var mere gennemskueligt og forudsigeligt!
Vi er klar over udfordringer der måtte være er uoverskuelige for nogle, men hold Jer endelig ikke tilbage for at søge opbakning hos os, da vi kun vil
det bedste for børnene med ASF. Vi kan dog ikke love at vinde hver gang, men vi skal gerne gøre vores for at børnene får de bedste vilkår!
Vi holder stadig øje med udviklingen omkring inklusionen, da det kan lade sig gøre, hvis man gør det på den ”rigtige” måde. Vi oplever dog, at
mange børn stadig bliver i hjemmet, da de – i perioder – ikke kan overskue skolegangen, eller den omstrukturering der er i kommunen. Igen mangel
på info fra kommunen, så de er bedre rustet til hverdagen med deres børn.
Flere børn bliver ikke henvist til Kobberbakkeskolen, og mange må kæmpe med kommunen eller skoleledelsen i deres respektive skoler.
Vores udfordringer er også, de unge og voksne der har afsluttet en STU bliver trukket rundt i systemet på laveste kontanthjælp. Inden man bliver
afklaret og evt. skal på pension, hvor mennesker med ASF godt kunne gavne samfundet, men dem der ikke magter det skal da have ro og kan
aktiveres på anden måde. Foreningen har set på det og allerede kontaktet nogle politikere i Byrådet ang. dette.
Vi er medlemmer af Danske Handicaporganisationer i Næstved, der arbejder for alle handicappedes rettigheder. Vi har så ikke haft en
repræsentant i 2017, det må vi gøre noget ved.
Vores fokus er at skabe mere viden om ASF, men også de unge…hvordan klarer de sig, når de flytter hjemmefra uden hjælp?
Foreningen lever endnu, og forslag er velkommen, hvordan kan vi gøre os bedre, for at det kan bestå til glæde for Næstveds og oplandets borgere
og deres børn, unge og voksne med ASF.
Vi skal og må alle være her – med og uden diagnose!!!
På bestyrelsen i Autisme4700’s vegne
Rita O. Christensen
Formand

