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Count Me In omfatter en række institutio-

ner og organisationer fra fem partnerlan-

de: Spanien, England, Sverige, Belgien og 

Danmark. Fra Danmark deltager Ligeværd 

og GAIA Museum i Randers.

Opgaven gælder inklusion – undervis-

ning, uddannelse og arbejde - af menne-

sker med særlige behov i kulturlivet. Selv 

om det er et ganske omfattende arbejde at 

finde frem til de rigtige værktøjer, kan det 

udtrykkes tydeligt i nogle få spørgsmål:

•	 Hvordan er betingelserne for menne-

EU-projektet Count Me In, som Ligeværd er en del af, skrider frem. Konturerne af 
projektet, som ved hjælp af engagement, inspiration, undervisning, e-learning og 
networking skal bane vejen for at flere mennesker med særlige behov kan blive 
tilknyttet kulturlivet, bliver stadig skarpere.

Hvilke initiativer er i støbeskeen

Count Me In har valgt at sætte fokus på 

formidling af inspiration og undervisning, 

både i kursusform og elektronisk, og på 

mulighed for at netværke.

Inspirationen bliver formidlet gennem 

en 60 siders bog, hvor en række eksempler 

på god praksis bliver kort beskrevet fra de 

lande, der er med i projektet samt enkelte 

flere. Vi forudser, at det bliver spændende 

og inspirerende læsning, der viser nogle af 

forskellene fra nord til syd i Europa og der-

med også mange forskellige måder at gri-

be det an på. Eksemplerne på god praksis 

vil også blive tilgængelige på projektet 

hjemmeside.

Projektet sætter fokus på at ruste an-

satte på institutionerne til at løse opgaver-

ne. Hvis det skal lykkes at inkludere et men-

neske med særlige behov på en god måde 

i arbejdet, er det en forudsætning at de an-

svarlige har den nødvendige viden og de 

redskaber de har brug for. Derfor er under-

visning af ansatte på institutioner priorite-

ret højt.

Undervisningen bliver i form af særligt 

tilrettelagte kursusforløb, der er tilpasset 

forhold og betingelser gældende i de en-

kelte lande. E-learning på projektets hjem-

meside er en anden del af undervisningen. 

På projektets hjemmeside kan besøgende 

på en visuel og konkret måde arbejde med 

løsninger og muligheder for at inkludere 

mennesker med særlige behov.

sker med særlige behov i EU og part-

nerlandene?

•	 Hvad kan kulturlivet tilbyde menne-

sker med særlige behov?

•	 Hvilke værktøjer og støttemuligheder 

har kulturlivet brug for, så de kan løse 

opgaven?

•	 Hvilke eksempler er der på god prak-

sis i kulturinstitutioner og organisati-

oner med inklusion af mennesker 

med særlige behov?
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praKTiSKe opLySninger:
Projektets hjemmeside: www.count-me-in.eu
Deltagerorganisationernes hjemmesider:
Spanien: Debajo del Sombrero: www.debajodelsombre-
ro.org
England: Elearningstudios: www.e-learningstudios.com 
og The Herbert – Museum and Art Gallery: 
www.theherbert.org
Sverige: Elderberry: www.elderberry.nu
Belgien: Autism Europe: www.autismeurope.org/about-
us
Danmark: GAIA: www.gaiamuseum.dk og 
Ligeværd: www.ligevaerd.dk

Projektets hjemmeside vil også indeholde en blog og et 

netværksmodul, hvor tanker, ideer og samarbejds-

muligheder kan blive vendt og drejet og vur-

deret. Alt sammen for at sikre et dyna-

misk og levende projekt, der kan ge-

nerere nye muligheder og udvik-

ling.

Baggrunden for tiltage-

ne er en behovsanalyse, 

som er foretaget af grup-

pen bag Count Me In. 

Denne behovsanalyse er 

et internt arbejdspapir i 

gruppen, men den vil også 

blive tilgængelig på hjemmesi-

den. 


