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Efni: Skýrsla Mosfellsbæjar vegna verkefnis um aukið félagsstarf fyrir fullorðið
fatlað fólk sumarið 2020 vegna Covid19

Í bréfi félagsmálaráðuneytis dags. 22. júní 2020 eru sveitarfélög hvött til að sækja um
fjárframlag til aukins félagsstarfs fullorðins fatlaðs fólks sumarið 2020. Þann 30. júní
sendi Mosfellsbær inn umsókn um styrk. Í þeirri umsókn kom fram kostnaðaráætlun
vegna þeirra viðburða sem sveitarfélagið áætlaði að halda um sumarið.
Ráðinn var viðburðarstjóri til að halda utan um viðburðina og farið í að skipuleggja.
Þeir atburðir sem fóru á dagskrá voru meðal annars dansleikur, íþróttakeppni,
zúmbakennsla í vatni, pop-up markaðir og fleira.
Fljótlega breyttust samkomutakmarkanir og ljóst að ekki væri ábyrgt að halda
dansleik, íþróttakeppni og slíka fjölmenna viðburði og leitaði sveitarfélagið þá annarra
leiða.
Úr varð að skipulagðir voru ýmsir fámennir viðburðir sem viðburðastjórinn gerði í
samvinnu við ýmsa hópa fatlaðs fólks í bænum. Keypt voru íþróttatæki, fyrir boccia,
kricket og kubbaspil sem hægt er að lána til fámennra hópa fatlaðs fólks, svo sem til
búsetukjarna. Hægt var að bjóða upp á opna zoomba tíma í vatni sem mæltist vel
fyrir, en þar var auðvelt að halda fjarlægð og vera með fámenni. Þeir tímar voru
auglýstir fyrir allt fatlað fólk í bæjarfélaginu. Búsetukjarnar skipulögðu viðburði sem
voru eingöngu fyrir íbúa hvers kjarna fyrir sig. Þar var meðal annars farið til
Vestmannaeyja, í skemmtiferðir og fleira. Skálatún nýtti styrk til að kaupa hljóðfæri til
að bjóða upp á tónlistarstofu fyrir þá sem sækja dagþjónustuna heim og gefur
möguleika á að halda tónleika fyrir gesti og gangandi.
Sveitarfélagið telur því að þrátt fyrir miklar takmarkanir á fjölda sem og þeirra
viðburða sem hægt var að skipuleggja var þó hægt að nýta styrkinn í ýmislegt sem
hefði annars ekki verið hægt að bjóða upp á fyrir þennan hóp.
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