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Mission: Åbne muligheder for mennesker med særlige behov

Navn:

EU-projektet Count Me In (CMI), som Ligeværd har deltaget i, 
er afsluttet. Nu gælder det om at få ført visionerne ud i livet 
til gavn for mennesker med særlige behov.

Count Me in
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 in Opgaverne er der. Menneskene er der. Der 

er tale om ren win-win, og der absolut ik-

ke et eneste argument der taler for, at kul-

turinstitutioner og andre kreative instituti-

oner og virksomheder ikke skulle optage 

mennesker med særlige behov i deres grup-

pe af medarbejdere. Lige netop dét er CMI’s 

vision og mission: At gøre det klart og ty-

deligt, at mennesker med særlige behov er 

en stor ressource og at støtte arbejdet med 

at få dem tilknyttet kulturelle og kreative 

organisationer på den bedste måde.

CMI har arbejdet gennem to år med at 

analysere forskelle og muligheder, produce-

re en bog, et kursusforløb og et e-lærings 

modul på hjemmesiden www.count-me-in.

eu. Målgruppen for CMI’s arbejde er de an-

satte i institutioner og virksomheder, som 
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skal arbejde med at tage mod og samarbej-

de tæt med deres nye kollegaer med særli-

ge behov.

CMI har bestået af Autism Europe, Bel-

gien, Debajo del Sombrero, Spanien, Elder-

berry, Sverige, The Herbert, England, samt 

GAIA Museum Outsider Art i Randers og Li-

geværd fra Danmark.

Projektbog

Bogen med det noget lange og knudrede 

navn ”Vocational training for people with 

disabilities through cultural institutions”, 

som oversat betyder erhvervstræning i kul-

turinstitutioner for mennesker med funkti-

onsnedsættelser, indeholder beskrivelser af 

arbejdet og metoderne i GAIA Museum og 

Debajo del Sombrero, der er beliggende i 

Madrid. Yderligere indeholder bogen go-

de og inspirerende eksempler på praksis i 

museer, gallerier, danseensembler, work-

shops, medier, IT, festivaler, parker, kreati-

ve virksomheder – and you name it – for at 

blive i bogens sprog.

Tips og guidelines

Hvad skal vi helt konkret gøre? Hvordan 

modtager vi nye kollegaer med særlige be-

hov bedst? Hvordan sikrer vi en god dialog 

og udvikling? Hvordan sikrer vi tryghed? 

Hvilke behov skal vi være opmærksomme 

på og hvordan tilfredsstiller vi dem?

Det er de enkle men vigtige spørgsmål 

enhver skal stille sig, hvis man skal arbejde 

seriøst med at optage mennesker med sær-

lige behov i medarbejderstaben. Bogen skal 

være en inspirationskilde og ikke oplagsværk 

til at give endegyldige svar, som alligevel ik-

ke kan gives forlods, fordi alle mennesker er 

forskellige – også mennesker med særlige 

behov.

Bogen forsøger derimod at give et bud 

på en metode og proces, der sikrer at man 

kommer hele vejen rundt på en god og na-

turlig måde, skaber tryghed og får hele bil-

lede af mennesket og udfordringerne. I den 

ånd opstiller bogen nogle tips til hvad man 

kan gøre, hvilke oplysninger der er vigtige 

og hvordan man forbereder og gennemfø-

rer en god og naturlig samtale om målet: 

At det menneske med særlige behov, man 

taler med, skal have sin daglige gang og ar-

bejde i institutionen og være en del af fæl-

lesskabet.

E-læring og kursus

I forlængelse af CMI bliver der udbudt et 

ugelangt kursus for de medarbejdere, der 

skal have ansvaret for opgaven, men som 

ikke har en forhåndsviden om hvordan de 

skal tackle den. Kurset er baseret på erfa-

ringerne fra GAIA Museum og skal også 

etablere et online undervisnings- og læ-

ringsnetværk mellem de personer, der skal 

arbejde på området, på tværs af landegræn-

serne

Hjemmesiden www.count-me-in.eu om-

fatter et e-læringsmodul, hvor man bliver 

guidet gennem en virtuel rejse på GAIA Mu-

seum og deres arbejde og metoder. E-læ-

ringen er designet til at videregive viden og 

ideer til at sammensætte et særligt trænings-

program for mennesker med særlige behov.

E-læringen er et koncentrat og en op-

samling af viden, erfaring og eksempler for 

virkelige træningsprogrammer.

Sproglig udfordring

Projektet CMI er internationalt, og det na-

turlige fælles sprog er derfor engelsk, og 

det er den største svaghed i projektet, at 

alle materialer er på engelsk. Ligeværd og 

Gaia har sikret en oversættelse til en dansk 

udgave af bogen som pdf. Den kan down-

loades på www.ligevaerd.dk – både til 

skærmlæsning og print.

Ligeværd arbejder på at finde midler til 

en oversættelse af hjemmesiden og e-læ-

ringsmodulet. 


