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Þess var farið á leit við Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð ses, að veita umsögn 
um þingskjal 682- 440.mál „Tillögu tilþingsályktunar um framkvæmdaáætlun ímálefnum  
fatlaðs fólks til ársins 2014." Fjölmennt skipuleggur námskeið fyrir fatlað fólk sem ekki hefur 
möguleika á að sinna símenntun sinni hjá öðrum fræðsluaðilum. Stærsti hópur þátttakenda 
hjá Fjölmennt er fólk með þroskahömlun og /eða geðröskun. Fjölmennt hefur ráðgefandi 
hlutverk gagnvart fötluðu fólki sem er að leita námstækifæra og gagnvart öðrum 
fræðsluaðilum sem hyggja á nám fyrir fatlað fólk.

Fjölmennt fagnar metnaðarfullri áætlun um aðstæður fatlaðs fólks á næstu árum sem birtast 
í þingsályktuninni. Nokkur atriði snúa að menntun fullorðins fatlaðs fólks og viljum við koma 
með athugasemdir við þá liði sérstaklega. Jafnframt styðjum það að lögð verði áhersla á að 
auka sýnileika og jákvæða umfjöllum um fatlað fólk í samfélaginu sem fram kemur í E.1 og 
að auka þekkingu almennings, starfsfólks og ráðamanna á málefnum fatlaðs fólks eins og 
fram kemur í E.3 -6.

Sérstakar áherslu viljum við leggja á eftirfarandi liði:

B.4 Við fögnum áherslum á nýsköpunar- og frumkvöðlastarf og sjáum þar samstarf við 
símenntunarmiðstöðvarnar á landsbyggðinni sem eru að vinna að fjölbreyttum 
menntunarúrræðum og meðal annars í formi smiðja í samstarfi við Fjölmennt. Þessi 
framkvæmd gæti orðið hvati að markvissara starfi í þeim anda.

C.5 Ábyrgð og þjónustu stéttarfélaga til fatlaðra starfsmanna sinna ber að fagna. Í þessu 
samhengi viljum við benda á þörf á símenntun fyrir fatlað fólk á almennum 
vinnumarkaði og möguleikum þeirra til að nýta sér þau almennu námskeið sem 
standa atvinnulífinu til boða. Slík námstilboð geta aukið starfsþróun fatlaðs fólks sem 
oft hefur skort og möguleika þeirra til að takast á við meira ögrandi verkefni innan 
vinnustaðarins.

G.2 Nám að loknum framhaldsskóla hefur ekki verið möguleiki fyrir þá nemendur sem 
útskrifast af sérnámsbrautum fyrir fatlaða nemendur. Diplómanám fyrir fólk með 
þroskahömlun hjá HÍ- Menntavísindasviði er starfrækt með stuðningi frá Fjölmennt. 
Það nám er hannað með þá í huga sem eru að undirbúa sig undir að vinna sem 
aðstoðarfólk á þeim sviðum sem menntavísindasvið menntar fólk til. Brýn þörf er á 
námi að loknum framhaldsskóla sem undirbýr fatlað fólk undir annarskonar störf. 
Með það í huga er mikilvægt að auka valkosti á framhaldsskólastigi þannig að þeir 
sem stefna á áframhaldandi nám geti markvissar undirbúið það nám á 
framhaldsskólastigi. Þeir sem hyggja á atvinnu að loknum framhaldsskóla þurfa að fá 
markvissa áætlun um þá yfirfærslu.



G.3 Við fögnum sérstaklega þessari grein þar sem margt fatlað fólk á enga möguleika á 
styrkjum til náms. Sérstaklega eru þeir illa settir sem ekki eru á vinnumarkaði og 
kemur það oft í veg fyrir að þeir geti stundað símenntun þá sem stendur almenningi 
til boða.

H.2 Þroskahjálp og Fjölmennt stóðu að námskeiði um Sáttmála sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks með stuðningi frá Progress sem byggir á að kynna fötluðu fólki 
samninginn og kynna hann fyrir öðru fötluðu fólki. Verkefni þetta tókst afarvel og 
hefur fengið mjög jákvæðar undirtektir í samfélaginu. Námskeiðið var mjög 
valdeflandi fyrir það fólk sem tók þátt og hefur verið ánægjulegt að horfa á hvernig 
sendiherrarnir styrkjast og eflast við það að koma fram og kynna samninginn. Þau 
hafa fengið góðar undirtektir á þeim vernduðu vinnustöðum þar sem þau hafa verið 
með kynningar. Við fögnum því að verkefninu sé tryggður áframhaldandi 
rekstrargrundvöllur næstu þrjú árin eins og gert er ráð fyrir í ályktuninni. Við erum 
ekki í vafa um að það eykur sýnileika fatlaðs fólks í samfélaginu og styrkir skilning 
almennings á mikilvægi margbreytileikans.

H.3 Fjölmennt hefur styrkt fræðslu fyrir hópa af seinfærum foreldrum sem haldið hefur
verið í samstarfi við starfsmenn í Fötlunarfræði HÍ og haldið hefur verið í húsakynnum 
Fjölmenntar. Fjölmennt hefur einungis getað styrkt verkefnið og hafa umsjónarmenn 
leitað styrkja annarsstaðar frá til að halda úti lámarksstarfssemi fyrir þann hóp sem 
verið hefur. Við erum mjög meðvituð um þörf á fræðslu fyrir seinfæra foreldra og 
vonum að þetta ákvæði verði til þess að fræðsla af þessum toga eflist og nýtist fleiri 
foreldrum. Skapa þarf samfellu í stuðningi við seinfæra foreldra og börn þeirra svo 
þeim verði gert kleift að lifa fullgildu lífi með reisn.

H.4 Félagsleg einangrun fatlaðra er staðreynd sem við stöndum frammi fyrir og mikilvægt 
er að vinna gegn henni og því fögnum við þessu ákvæði. Í þessu ákvæði er einungis 
talað um börn og ungmenni en margt af því fullorðna fatlaða fólki sem sækir 
námskeið Fjölmenntar býr við mikla félagslega einangrun. Margir nýta sér því 
sérstakar sumardvalir ætlaðar fötluðu fólki sem í boði eru víðsvegar um landið og 
viljum við nota tækifærið og óska eftir að reglur séu settar um gæði í slíkum 
sumardvölum og eftirlit sé aukið með slíkum tilboðum sem fötluðu fólki stendur til 
boða. Fatlað fólk á oft ekki valkost um orlof yfir sumartímann og verður að fara í 
mislangan tíma í sumardvöl sem þau standa fjárhagslega straum af sjálf og því 
mikilvægt að virkt gæðakerfi sé viðhaft sem meti slík tómstundatilboð.
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