Skýrsla stjórnar Umsjónarfélags einhverfra á aðalfundi félagsins 25. apríl 2012

Síðasti aðalfundur Umsjónarfélags einhverfra (UE) var haldinn 27. apríl 2010. Í ár
yfirgefur Helga Björg Jónasardóttir stjórnina og sæti hennar tekur Katrín Hrefna
Jóhannsdóttir.
Í stjórn nýliðinna ára voru því:
Eva Hrönn Steindórsdóttir, formaður
Sigríður Sigurjónsdóttir, gjaldkeri
Ásgeir Sverrisson, ritari
Guðrún Ólafsdóttir, meðstjórnandi
Jón Ari Ingólfsson, meðstjórnandi
Varamenn í stjórn:
Katrín Hrefna Jóhannsdóttir
Jakob Þorsteinsson
Á síðasta starfsári voru haldnir 5 stjórnarfundir.
Fræðslufundir.
 21. september Farsímar – snjallsímar – iPad, fyrirlesarar Sigrún Jóhannsdóttir og
Hrönn Birgisdóttir TMF
 10. nóvember, Kynning á Specialisterne á Íslandi, fyrirlesarar Bjarni Torfi
Álfþórsson og Eygló Ingólfsdóttir hjá Specialisterne
 7. desember, Jólafundur Umsjónarfélags einhverfra, sýndar stuttmyndir frá
sumarnámskeiðum unglinga
 23. febrúar, Breytt landslag einhverfu á Íslandi, fyrirlesari Dr. Evald Sæmundsen
GRR
 20. mars, Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, fyrirlesari
Friðrik Sigurðsson Þroskahjálp
Foreldrahópar.
Með auknum fjöldra greindra einstaklinga er nauðsynlegt að auka stuðning við foreldra.
Félagið hefur starfrækt foreldrahópa í Reykjavík, Akureyri, Akranesi, Egilsstöðum, Selfossi,
Reykjanesbæ og í Vestmannaeyjum. Fundirnir njóta mikilla vinsælda. Í foreldrahópum fá
aðstandendur stuðning, geta spurt spurninga og deilt reynslu sinni. Foreldrahópar eru
einnig augu og eyru félagsins, í gegnum þá fáum við upplýsingar um það hvernig þjónusta
og stuðningur er að þróast á Íslandi og getur félagið nýtt þær upplýsingar þegar knúið er
á um umbætur.
Hópar fyrir einstaklinga á einhverfurófi.
Þrír hópar eru starfandi fyrir einstaklinga á einhverfurófinu. Út úr skelinni , kvennahópur
og Hugsuðirnir. Út úr skelinni er hópur fullorðinna einstaklinga. Hópurinn hefur nú verið
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starfandi í 5 ár og reynst mjög vel. Einstaklingar sem taka þátt í honum hafa styrkst
félagslega og sem einstaklingar. Kvennahópurinn starfar á svipuðum nótum og hópurinn
Út úr skelinni. Hugsuðirnir, er hópur fyrir aldurinn 13 – 18 ára. UE greiðir fyrir
aðstoðarfólk sem er fagfólk inní þennan hóp eins og Út úr skelinni hópinn.
Sumarnámskeið.
Í sumar mun UE standa fyrir sumarnámskeiðum fyrir unglinga á einhverfurófi þriðja árið í
röð. Síðastliðið sumar voru haldin þrjú námskeið og var almenn ánægja með þau meðal
unglinga og foreldra. Á unglingsárum breytast samskipti, meira er um ósögð orð og
hálfkveðnar vísur sem reynist einhverfum oft erfitt að ráða í. Námskeiðið var hannað í
samstarfi við þroskaþjálfabraut Háskóla Íslands og styrkt af Sóroptomistafélagi
Reykjavíkur.
Útgáfumál.
 Nýr bæklingur um einhverfurófsraskanir var gefinn út sem ritnefndin samdi og
Valrós Gígja myndskreytti.
 Ný heimasíða Umsjónarfélagsins var opnuð á alþjóðlegum degi einhverfu
Þekkingarhópar.
Faghópur um Rapid Prompting Method var stofnaður 18. febrúar 2009. Þessi hópur
hefur þróast vel áfram og haldið nokkra fundi um aðferðina. Ásta Birna Ólafsdóttir sem
lærði aðferðina í Austin, Texas er nú komin aftur til Íslands og starfar sjálfstætt sem RPM
ráðgjafi.
Þriðji hópurinn er um starfsþjálfun og atvinnuúrræði í anda Specialisterne, sem sýnt var
frá í myndinni Sólskinsdrengurinn. Hópur foreldra stofnaði sjálfseignarstofnunina
Sérfræðingarnir og og er fyrirtækið að stíga sín fyrstu skref um þessar mundir.
Umsjónarfélag einhverfra lagði fjármagn í þetta verkefni og á einn aðila í stjórn
Sérfræðinganna.
Samstarf.
 UE kynnti starfsemi sína í félagsþjónustunni í Grafarvogi
 UE fór og hitti foreldra á Selfossi þegar nýrforeldrahópur var stofnaður þar.
Fulltrúi Sjónarhóls fór með.


Í október var haldinn samnorrænn fundur í Svíþjóð. Heimsóttum m.a.
menntaskóla sem er með sérdeild fyrir unglinga á einhverfurófi og grunnskóla
sem notar atferlisþjálfun í leik og starfi barnanna. Næsti fundur er haldinn í
Eistlandi.



UE er aðili að Þroskahjálp, ÖBÍ og Autism Europe.
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Öryrkjabandalag Íslands
Öryrkjabandalag Íslands var með sinn aðalfund í október og Sigríður og Ásgeir þátt í
honum. Framhaldsaðalfundir voru svo í mars og október. Eva lauk á þessu starfsári 2 ára
setu í afmælisnefnd bandalagsins.
Nefndarstarf.
Sú nefnd sem hefur verið virk þetta árið er ritnefndin. Félagið hefur ákveðið að kalla
brátt búsetunefndina saman til að fara yfir stöðuna eftir yfirfærslu málefna fatlaðra frá
ríki til sveitarfélaga.
Skrifstofa félagsins.
Að lokum verður að nefna öfluga þjónustu skrifstofu félagsins. Eins og fram hefur komið
hér að framan er um viðamikla starfsemi að ræða. Sigrún Birgisdóttir framkvæmdastjóri
félagsins hefur haft skrifstofuna opna á miðvikudögum og einnig fyrir hádegi á
föstudögum, utan þessa eru einnig fjölda funda og verkefna sem þarf að sinna.
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