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Hvert er hlutverk 
hagsmunasamtaka ?

Móta viðhorf og hugmyndafræði
Vera framsækin og ágeng – gera kröfur
Talsmenn fatlaðra
Stuðla að nýjungum
Aðhald og ráðgjöf 
Réttindabarátta
Réttindagæsla



Mikilvægir þættir 

Trúverðugleiki - traust
Vera óháð 

Yfirvöldum
Rekstraraðilum í þjónustu

Fjárhagur tryggur
Ímynd
Mikilvægi fyrir lýðræðið



Stefnumótun ráðuneytis

Stjórnvöldum er skylt að kalla 
hagsmunasamtök til ráðgjafar 
Hagsmunasamtökum eru ætluð ýmis verkefni 
í nýrri stefnu
Stjórnvöld þurfa að tryggja fjárhagslegan 
starfsgrundvöll hagsmunasamtaka



Stefnumótun ráðuneytis

Stefnumótun fagnað....en

Falleg orð.....en

Pólitískur vilji felst í fjármagni 
ekki fögrum orðum



Stefnumótun ráðuneytis

Fjármagn skortir
Ekkert fjármagn sem fylgir stefnumótuninni
Skerðing á fjárlögum 2007 .....framtíðin ??

Áætlanir skortir 
Uppbygging þjónustu

Framkvæmdir ????



Stefnumótun til framtíðar

Verður hún okkur í raun fjötur um fót ???

Falleg orð sem ekkert fylgir eru verri en þögnin því
endalaust er hægt að vísa til þeirra þó engar séu 
efndirnar

Ástæðulausar áhyggjur ?



Vandinn í dag 

Skortur á þjónustu og fjölbreytileiki lítill
Valdefling og sjálfræði lítið

val um hvaða kosti ?
Langir biðlistar

Stuðningsúrræðum
Heimili 
Atvinnu

Viðhorf ??



Vandinn í dag

Réttindagæsla bágborin
Núverandi kerfi er vanmegnugt og illa starfandi
Ábyrgð er óljós og kröfur litlar
Óviðunandi þjónusta látin viðgangast

Heiðarlegra að viðurkenna vandann og bregðast 
við honum en að réttlæta ótækt ástand



Verkefni framtíðar 

Standa vörð um viðhorf og hugmyndafræði
Virðingin fyrir einstaklingnum, óskum hans og 
þörfum
Góð þjónusta er óháð gæðahandbókum og 
skilgreindum verkferlum en byggist á góðu fólki 
með góð viðhorf og virðingu að leiðarljósi

Þróa hugmyndir um bestu þjónustu á hverjum 
tíma og stuðla að nýjungum

Nýjungar í hugsun ekki síður en framkvæmd



Verkefni framtíðar

Vinna að því að málefni fatlaðra verði málefni 
samfélagsins alls 

Flutningur þjónustu til sveitarfélaganna ein 
mikilvægasta leiðin til þess

Standa vörð um rétt fólks til eðlilegs lífs og 
þjónustu í samræmi við þörf



Verkefni framtíðar 

Öflug réttindagæsla sem virkar
Persónulegir talsmenn
Þvingun – valdbeiting
Umboðsmaður fatlaðra – eftirlit með þjónustu

Valdefling og sjálfræði 

Bæta lífi við lífið – alltaf !



Hafa í huga...

Ef þú vilt ekki bjóða barninu þínu upp á
tilteknar aðstæður áttu ekki að bjóða neinum 
öðrum upp á þær heldur



Hagsmunasamtök fatlaðra 

Verður þeirra þörf að eilífu ?

JÁ

Brýnt að efla hagsmunasamtökin enn frekar 
til að tryggja tilveru og áhrif þeirra í
framtíðinni
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