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Forsidebilde: 
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Påminnelse 
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Bidrag sendes til: Norges Blindeforbund, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. Merkes: Synspunkt
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Vårt syn: Et blad fra oss, et blad til deg

Det er en aldri så liten historisk begivenhet du nå holder i hendene, har på skjermen, fører fingrene over, eller lytter til. Det første nummeret av Synspunkt er et faktum! Vår rettesnor i arbeidet med bladet er tanken om at det skal være til glede og nytte for deg som er medlem. 

I dette nummeret tar vi for eksempel for oss gode ordninger som kan være avgjørende for å ha en aktiv hverdag som synshemmet. Teknologiske nyvinninger snuser vi nærmere på. Møte med et medlem blir fast post. Og så skal vi Norge rundt og høre hva våre fylkeslag fra nord til sør er opptatt av. Først ut er Finnmark. Vi vil gjerne høre fra deg. Hva synes du vi skal skrive om? Kanskje du har et tips om et medlem vi kan intervjue? Send oss en epost eller ring. Vi er lutter øre.

Informasjonssjef
Mia Jacobsen

Livsfarlige løsninger skaper engasjement
Tekst: May Britt Haug

Sittetrapper, sittegroper og sitteamfier skaper hodebry i bygd og by. Flere fylkeslag snakker med politikere og stiller opp i avisene. Selv om flere har skadet seg alvorlig, vil ikke myndighetene stille krav.

Sittetrapper, -groper og -amfier er en slags «trapp» med svært høye trinn. De er tenkt å sitte i for å nyte utsikten eller se noe på plassen foran. Det er ikke meningen at de skal gås i. 

I Møre og Romsdal ble en mann alvorlig skadet etter et fall ned en sittegrop på Spjelkavik ungdomsskole. Dette skjedde i august i fjor, og han er fortsatt ikke bra. Ulykken skapte engasjement. Roy Ove Austerslått (leder i tilgjengelighetsutvalget både sentralt og i Møre og Romsdal) har stått frem i Sunnmørsposten. 
– Vi har jobbet med å få til en fysisk sperre for sittetrapper i lang tid. Målet er å få inn et krav i forskriftene. Graver man et hull i gata blir området sperret av. Da er det et krav, og det samme burde gjelde her, sier Austerslått til Sunnmørsposten.

Flere fylkeslag kjemper
I Gjøvik er det mistanke om at en ung mann døde etter fall i en sittetrapp som går ned til elven hvor han druknet. Trappen er nå sperret med kjetting på toppen for å hindre flere alvorlige hendelser.

I Tønsberg tok FFO Vestfold opp torgets sittetrapper med likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet påpekte bruk av feil materiell i markeringen av sittetrapp og andre trapper. Nå er trappen sikret, med benker på toppen.

Må ha krav
Blindeforbundet stiller krav til merking og fysiske hindringer på toppen av slike «trapper». Men statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger ansvaret på utbygger. 
– Ansvarlig utbygger/eier har ansvar for at utformingen av uteområdet sikres slik at ulykker ikke skjer. Det er ikke hensiktsmessig å gi detaljerte krav om hvordan denne sikringen skal være. Blindeforbundet har tatt opp denne problemstillingen i et innspill til regjeringens gjennomgang av TEK 17. I dette arbeidet vil Direktoratet for byggkvalitet vurdere om det er behov for en tydeligere veiledning, sier statssekretær Amundsen.

Bilde: En mann med førerhund står på toppen av en sittetrapp i lys stein. Avgrensningen mellom trappetrinnene og sittetrinnene har gelender på ene siden. På den andre siden er det ikke fysisk avgrensning.
Bildetekst: Svein Olav Gulbrandsen og førerhunden Vamp opplever store utfordringer i sittetrappene i Brumunddal. Foto: Lars Johny Dæhlin.

Fylkeslagslederen i Finnmark har ordet
Av: Stein Wiggo Olsen, leder i Finnmark fylkeslag

Finnmark er landets største fylke i areal, og med lavest befolkningstetthet. Vi har en medlemsmasse på drøyt 200 personer, og et årsbudsjett på cirka 600 000 kroner, så som leder synes jeg vi får til et bra tilbud for våre medlemmer.

Vi er det fylkeslaget i landet som har best prosentvis deltakelse på våre organisatoriske møter – opp mot 20 prosent. Vi har etablert faste bassengaktiviteter i Hammerfest, Alta og Lakselv. Vi har også fast medlemstreff i Lakselv og Alta. Og vårt eneste blindesakslag i fylket, Breivikbotn blindesakslag, is still going strong! 

To lokallag er også opprettet, ett i Hammerfest og ett i Alta. Dette oppleves som positivt; vi fikk nye medlemmer på grunn av det. I 2015 hadde vi også medlemstilbud på hundekjøring, museumsbesøk, lavterskeltilbud på strandturer, vi har kjørt kurs i toveteknikk, styrearbeid, og vi har vært med i inkluderingsarbeidet med dem som kommer fra andre land. 

Til sommeren skal vi gjøre stengselsfiske i Tanaelva, et samarbeid med Tana og Nesseby Lions Club. Og vi vil fortsette med lavterskeltilbud. De faste aktivitetene vi allerede har skal vi selvfølgelig fortsette med. Vi skal tilrettelegge for å få dannet ett eller flere lokallag i løpet av året.

Interessepolitisk jobber vi godt med å oppnå resultater i forhold til både lokal og sentral handlingsplan. Vi er opptatt av omdømmebygging, og har blant annet hatt stunt med utdeling av isskraper. Vi tenker og planlegger medieomtale i mye av det vi gjør. 

Jeg vil nevne vår deltakelse på Nordisk Mesterskap i snøballkrig, Yukigassen, med vårt eget lag «Sneblindingan». I år deltar vi for femte gang. Her samarbeider vi med fire andre fylkeslag, sammen med Sisa kultursenter fra Alta. Vi er en fargerik gjeng på cirka 20 stykker som har fire kampglade dager i Vardø hvert år i mars. Og for hvert år som har gått har vi hevdet oss mer og mer opp på resultatlista! 

I ryggen har jeg et engasjert og entusiastisk styre. Jeg vil fremheve vår daglige leder, Hege Igeland, som gjør en formidabel innsats for fylkeslaget. Fylkeslagskontoret er bærebjelken for all aktivitet i vårt fantastiske fylke!

Bilde: Portrett av Stein Wiggo Olsen. Foto: Hege Igeland

Har du hørt at ...

• Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) fikk rett før jul 80.000 kroner fra Sparebankstiftelsen for å kjøpe goalball-utstyr til bruk i skoler, fritidsklubber, og rundt om i fylkeslagene.

• Finnmark fylkeslag har laget isskraper med påskrevet tekst: «Ser du meg? For jeg ser ikke deg. Skrap i vei!» Isskrapene deles ut til de som måtte trenge det, for å skape blest om fylkeslaget.

• Avinor Stavanger fikk tilgjengelighetsprisen 2015 av Rogaland fylkeskommune for sin assistansetjeneste ved Stavanger Lufthavn, Sola. Odd-Geir Helgeland representer Blindeforbundet i brukerutvalget.

• Med midler fra ExtraStiftelsen har Blindeforbundet laget filmer om hva som skjer på sentrene i Hurdal, Solvik på Askøy og i Evenes. Filmene heter «Ta en titt innom, da vel!» og finnes på Youtube.com.

• «Tenk universelt» er navnet på nettstedet som har samlet informasjon om universell utforming innenfor fagområde bygg, i hovedsak rettet mot bransjen: 
www.tenkuniverselt.no og blindeforbundet.no.

• Synshemmede under 30 år fra Vestfold på jobbjakt, kan nå bli med på jobbprosjektet til Blindeforbundet i Vestfold. Prosjektet går over seks måneder og er i samarbeid med NAV Vestfold. Målet er å åpne dører inn i arbeidslivet for unge synshemmede i fylket. For informasjon, ring prosjektleder Helena Redding på telefon 412 07 618 eller e-post: 
helena@redding.no.

• Nytt rådgivningskontor for syn- og hørselshemmede i Oslo kommune tilbyr tjenester og oppfølging. Kontoret skal være et gratis lavterskeltilbud. Det er ansatt to synspedagoger. Kontoret har også lege og helsesøster. Norges Blindeforbund Oslo har et tett samarbeid med kontoret. Adressen er Kabelgaten 2, Oslo, telefon 23 47 85 00, og e-post radgivningskontoret@hel.oslo.kommune.no. Synspedagoger er Rune Bjørkli og Rikke Sletner.

• Norges Blindeforbund har ledige stillinger som daglig leder ved fylkeskontoret i Aust-Agder (Arendal) og Akershus (Lillestrøm), samt kjøkkensjef ved Evenes syn- og mestringssenter. Søknadsfrist 15. februar. Se blindeforbundet.no for utlysningstekst.

Bilde: En smilende og konsentrert mann med goalballbriller kaster seg på gulvet etter en goalball. 
Bildetekst: Goalballspiller på Hurdal syn- og mestringssenter.

Ny lov vil gi bedre skolehverdag for synshemmede
Tekst: Sverre Fuglerud

Regjeringens forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov samler alle diskrimineringsgrunnlagene; funksjonshemming, kjønn, etnisitet og seksuell legning.

Norges Blindeforbundet er fornøyd med at forslaget stiller strengere krav til utforming av IKT-løsninger i skolen, men kravene må bli enda strengere for at blinde og svaksynte elever skal få lik tilgang som alle andre. Det tror vi at vi skal nå frem med.

Forslaget innebærer ikke mange endringer fra dagens viktige diskrimineringslov, men på noen områder er det dessverre en svekkelse. Blant annet er redegjørelsesplikten foreslått tatt bort. Det er heller ikke stilt krav til universell utforming av varer og 
tjenester. Dette må inn i den nye loven.

Blindeforbundet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har sendt inn 
sine kommentarer og har hatt møte med myndighetene om lovforslaget. Nå venter vi på regjeringens videre behandling.

Blindeforbundet er en våken vaktbikkje som kjemper for at loven blir god!


Møt et medlem
 – Jeg skal håndtere ordførerjobben
Tekst: May Britt Haug 

I «hjertet» av Telemark finner vi den lille kommunen Hjartdal med 1600 innbyggere. I høst fikk kommunen en synshemmet ordfører, Bengt Halvard Odden, 38 år, fra Arbeiderpartiet.

Familiefar, og nå ordfører, Bengt Halvard Odden har hatt redusert syn bestandig, men utfordringene ble større da han for rundt ti år siden ble utsatt for en hjemmeulykke og mistet synet på det ene øyet. Han har aldri opplevd at synet har vært til hinder for et aktivt familie- og yrkesliv, og han er nå klar til ordførerdyst.
– Ambisjonen er at jeg skal håndtere denne jobben med min synshemming, sier Bengt Halvard Odden.

Bagasjen Bengt Halvard har med seg håper han vil være til nytte i jobben, i og med at han har måttet kjenne på utfordringer knyttet til det å ikke se så godt. Gjennom tidligere jobb i Nav, og ti år i barnehagesektoren har han også hatt mange og sterke møter med ulike mennesker.
– Jeg håper jeg kan vise en forståelse, og ha en evne til å sette meg inn i en historie, sier ordføreren tankefullt.

Teknologi til stor nytte
For en ordfører er det en variert jobbhverdag med et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Alt fra møter med mennesker, håndtering av positive saker, og mer krevende sådan.

I ordførerrollen er det nok av lesestoff å sette seg inn i. Ordføreren sitter med to store pc-skjermer på skrivepulten sin, lese-tven er stuet bort i en krok, og kommunens politikere bruker iPad som arbeidsverktøy for alle saksdokumentene.
– Jeg bruker færre og færre hjelpemidler. Dataskjermene har vokst, og Appleproduktene gir noen unike forstørrelsesmuligheter, forteller ordfører Odden.

Hjartdal kommune består av tre bygder: Sauland, Tuddal og Hjartdal, og ligger to mil vest for Notodden. I den lille kommunen vet de fleste at ordføreren ser dårlig. Og han er ikke redd for å si ifra at han gjør det, heller.
– Den største utfordringen er at folk glemmer. Jeg har funnet så mange praktiske måter å leve på at folk glemmer det, sier han med et smil.

Bilde: En blid mann, med et ordførerkjede rundt halsen, spaserer ved elvebredden I et vakkert landskap.
Bildetekst: Bengt Halvard Odden er ordfører i landbruk- og skogkommunen Hjartdal i Telemark med flott natur, Gaustadtoppen og Tuddal stavkirke som turistmagneter. 
– En tror jo at en skal redde verden, men det har jeg erfart at det greier jeg ikke, sier ordfører Odden med et smil. Foto: Terje Weber.

– Jeg er ikke lenger avhengig av kollegaers velvillighet
Tekst: May Britt Haug	

Fra 2015 har yrkesaktive syns-hemmede hatt mulighet til å få funksjonsassistent, først og fremst til ledsaging. May Nina Hansen Auby er en av dem som har hatt stor nytte av ordningen.

May Nina er sterkt svaksynt og har gått fra 20 prosent stilling til 100 prosent stilling med funksjonsassistent på jobb. De siste ni årene har hun jobbet som BPA-rådgiver (rådgiver for personer med ordningen borgerstyrt personlig assistanse) hos Uloba. Ved årsskiftet byttet hun jobb i samme bedrift til opplæringsrådgiver. Jobben innebærer mye møte- og reisevirksomhet, og hun må beherske mange ulike digitale verktøy.
– Om vi vil eller ei, blir vi ofte avhengig av andres syn. Som synshemmet har jeg stort utbytte rent kollegialt av å ha en assistent. Dette bidrar til å bli bedre kjent med andre, og å finne dem. Hvem har vel ikke sittet en hel lunsj, eller på et møte, uten å ha funnet noen å snakke med, eller lurt på om den eller den er til stede? sier May Nina.

Energibesparende
I starten var det lese- og sekretærhjelp som ble brukt, men hun trengte også assistenten til å sette opp møterom, koble pc, kjøre bil og orientere seg blant ukjente kollegaer. Nå opplever hun helt klart at hun slipper å bruke ekstra energi på noe assistenten kan utføre enklere i samarbeid med henne. 
– Jeg slipper å spørre kollegaer, og opplever meg mye mer som en likestilt kollega, hvor også jeg kan ta med en kaffekopp til dem, sier May Nina til Synspunkt.

Det å finne dem en selv ønsker, komme og gå når en selv ønsker, slippe å bruke energi på å planlegge, og unngå usikkerheten på om noen husker på en, er punkter May Nina trekker frem som de aller viktigste argumentene for å satse på funksjonsassistent i jobben. 

Ha god dialog med NAV
May Nina mener det er av stor betydning for innvilgelse av timeantall at du har en god dialog med Nav Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Hun ber deg reflektere over at funksjonsassistenten ikke skal utføre dine arbeidsoppgaver, men assistere deg.
– Sett ord på assistansebehovet ditt. Tenk på hva du har behov for. Det er ikke bare lese- og ledsageroppgaver vi nødvendigvis snakker om, men kanskje praktiske oppgaver på jobb, som printer, kopimaskin, assistanse til lunsj, på reiser og møtevirksomhet i og utenfor arbeidsplassen, synstolking av møter, dokumenter, arrangementer, osv.

Kombiner assistanseordningene dine
Flere synshemmede har etter hvert fått BPA (borgerstyrt personlig assistanse). Dette kan du nå kombinere med funksjonsassistanse. Uloba kan ta arbeidsgiveransvaret for funksjonsassistanseordningen. Arbeidsgiver på sin side slipper dermed merarbeid.
– Dette betyr at samme assistent assisterer meg på jobb, og så hjemme etterpå, forteller May Nina. 

Faktaboks:
Hvordan søke funksjonsassistent?
• Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for informasjon. Søknadsskjema ligger på nav.no. NAV innvilger for ett år av gangen. Antall timer vurderes individuelt.
• NAV utbetaler pengene til arbeidsgiver eller Uloba for å dekke lønn og sosiale utgifter som også innebærer nødvendige reiseutgifter til assistent.
• For mer informasjon om Uloba som tjenesteleverandør, se uloba.no eller ring 32 20 59 10.

Bilde: To kvinner i samtale ved et arbeidsbord. Den ene viser frem noen papirer. 
Bildetekst: May Nina Hansen Auby (t.h.) og funksjonsassistent Kaja Amundrud (t.v.) jobber godt sammen. – Livet før jeg fikk assistanse kan ikke sammenlignes med nå, understreker May Nina. Foto: Jørgen Juul

Arnt Holte – vår nye generalsekretær
Tekst: Mia Jacobsen

Arnt Holte overtok generalsekretærstolen i Blindeforbundet 1. januar.

Arnt Holte overtar etter Gunnar Haugsveen som er trygg på arvtakeren sin.
– Det er en kunnskapsrik interessepolitiker og en erfaren administrator som inntar plassen som administrativ leder. Blindeforbundet er i de beste hender, sier tidligere generalsekretær Gunnar Haugsveen. 

Holte har vært assisterende generalsekretær siden 2006. 
– Jeg lover at jeg skal gjøre mitt ytterste. Vi har store utfordringer foran oss. Mange av velferdsgodene våre angripes. Norges Blindeforbund skal kjempe for at det sosiale sikkerhetsnettet blir værende. Vi skal kjempe for at blinde og svaksynte har de samme rettighetene som alle andre. Et samfunn der diskriminering ikke finnes, er målet. For å nå dette, må vi stå sammen, og jeg er sikker på at alle våre støttespillere vil stå sammen med oss i dette prosjektet. Vi kjemper for at alle blinde og svaksynte skal få en bedre hverdag, og vi er en garantist for at dersom du får problemer med synet, skal du ha et sted å gå, skriver Arnt Holte på sin Facebook-side.

Bred erfaring
Holte har bred erfaring fra andre organisasjoner av funksjonshemmede. Han ble ansatt i Norges Blindeforbund i 1983, og i perioden 1983–1994 avanserte han fra administrasjonssekretær via administrasjonskonsulent og informasjonssjef, til markedssjef med ansvar for både informasjon og innsamling. I 1994-2002 var han ansatt i Norsk Revmatikerforbund og MS-forbundet i Norge, der han begge steder endte som generalsekretær. I 2002 kom han tilbake som leder for Norges Blindeforbunds internasjonale arbeid. I 2012 ble han valgt til president i Verdens blindeunion, et verv han bekler til høsten 2016.

Holte var leder i FFO fra 2001-2005. Som FFO-leder var han også medlem i delegasjonen til UD som utarbeidet teksten til FN-konvensjonen for funksjonshemmede.

Bilde: Portrett av Arnt Holte. Foto: Jørgen Juul.

Fra kokk til toppjobb i Blindeforbundet
Tekst: Jørgen Juul

Karsten Aak fra Åndalsnes i Møre og Romsdal ble vår nye assisterende generalsekretær fra nyttår. 

Romsdalingen forteller at han var en aktiv gutt som barn, men at det allerede i niårsalderen ble avdekket at han hadde et alvorlig synsproblem. Etter grunnskolen utdannet han seg som kokk og stuert og fikk noen år til sjøs.
 – Jeg jobbet som stuert på en av Norges største fiskebåter, og som kjøkkensjef, og jeg er fortsatt veldig glad i mat, forteller han.

Mange verv i Blindeforbundet 
Kokkekarrieren ble lagt på hylla og Aak rakk innom Møre og Romsdal fylkeskommune som ansatt i en periode.
– Der var jeg til tidligere generalsekretær Arne Husveg i Blindeforbundet ringte og fortalte at stillingen som fylkessekretær i Møre og Romsdal skulle utlyses og at han ville at jeg skulle søke. Jeg gjorde det, man gjorde nemlig som Arne Husveg ønsket, sier Aak med et smil. 

Jobben fikk han, og senere ble han hentet til hovedkontoret i Oslo og jobbet med blant annet inntektsbringende aktiviteter.  Av hensyn til kone og barn trappet Aak ned på pendlertilværelsen og virksomheten i Oslo en periode. Helt borte var han derimot ikke: Han var konsulent, og hadde verv som tillitsvalgt, så han fulgte godt med.

I 2014 var Aak igjen klar for å gjøre en innsats i Oslo, og begynte i jobben som organisasjonssjef. Og nå til nyttår tiltro han som assisterende generalsekretær. 
– Jeg er veldig ydmyk og takknemlig. Det å sitte nær den politiske ledelsen i forbundet, og det å få jobbe med blindesak og blindesakspolitikk, er viktig for meg, sier Aak.  

Karsten Aak mener Blindeforbundet er en sterk organisasjon, men vi har noen utfordringer også: 
– Det er trist at mange som mister synet i voksen alder ikke får kjennskap til hvem og hva Norges Blindeforbund er og hva vi kan tilby. Samarbeid med helseforetak så folk som mister synet skal få raskere synsrehabilitering på et av våre syn- og mestrings-
sentre, er høyt prioritert, avslutter Aak. 

Bilde: Portrett av Karsten Aak. I bakgrunnen er det vakker natur. Foto: Mia Jacobsen.

Gi deg selv karrieremuligheter
Tekst: May Britt Haug/ Gry Berg, fungerende rehabiliteringsleder

Mange som har problemer med synet opplever at det kan være vanskelig å få, eller beholde jobben. Når man har stått utenfor arbeidslivet kan en glemme at man har både ressurser og kompetanse. Blindeforbundets karriereverksted setter fokus på ressursene hos den enkelte, og på viktigheten av å sette seg konkrete mål. 

Norges Blindeforbund har troen på at det å møte andre i samme situasjon, og å lære av hverandre, bidrar til selvtillit og inspirasjon. Synshemmede som er i jobb (mentorene) deler av sine erfaringer på karriereverkstedene, som er seminar om arbeid arrangert av rehabiliteringsavdelingen. 

Deltakerne jobber med å konkretisere et mål på veien mot arbeid. Mentorene har opplæring i bruk av løsningsfokusert tilnærming og de hjelper deltakerne til å finne løsninger framfor å fokusere på utfordringer. 

Karriereverkstedene er for deg som er synshemmet, og som ønsker å komme ut i jobb, eller har behov for innspill for å beholde en jobb. Verkstedene er åpne for personer i yrkesaktiv alder, altså fra 18–69 år. Med cirka to års mellomrom arrangeres det egne verksted for yngre i alderen 18–29 år. Det settes her i større grad fokus på utdanning, og overgang mellom skole og jobb. 

Det jobbes både i plenumsforedrag og i grupper. Verkstedet tar for seg analyse av stillingsannonse, skriving av søknad og CV, og jobbintervjuet.  Det snakkes også om det å være synshemmet arbeidssøker eller arbeidstaker.

Faktaboks:
Årets karriereverksted arrangeres 3.– 6. mars og 27.–30. oktober. Kontakt Norges Blindeforbund på telefon 23 21 50 00. 

Bilde: Portrett av en ung kvinne. Bildet er tatt på arbeidsplassen.
Bildetekst: Mirnesa Balagic (24) deltok på karriereverksted i 2012 og 2014, da hun studerte. Nå har hun akkurat startet som organisasjonssekretær i Unge Venstre.

– Det handler mye om stå-på-vilje! Jeg snakker med synshemmede som sier at det ikke er vits i å søke jobb, det er ingen som vil ansette deg uansett. Jeg tror det handler om å tørre å prøve, og å være ærlig. Før ønsket jeg ikke å fortelle at jeg var blind i søknaden. Da jeg søkte denne jobben var jeg ærlig om utfordringene, men jeg skrev mest om hvordan jeg hadde tenkt å løse jobben, forteller Mirnesa. Foto: Jørgen Juul.

Telefonen er mitt beste hjelpemiddel
Tekst: Aage Auby

Med Iphonen har vi svaksynte og blinde fått nye muligheter. Iphonen har blitt det aller beste hjelpemiddelet – uten at det faktisk er et.

Jeg bruker den som gitarstemmer, fargeindikator, og for å gjenkjenne ting rundt meg, slik som colaen min. Med telefonen leser jeg lydbøker, e-post, nyheter, og jeg kan følge med på både radio og tv.

Blindeforbundets egen nettradio kan du enkelt høre på via telefonen din også:
Åpne Safari, skriv inn adressen www.blindeforbundet.no/radioz, åpne linken, hør på Radio Z, velg så «del» nederst på skjermen, og deretter velg «legg til» på hjemskjerm. En enkel snarvei til Radio Z på mobilen din.

Det er bra at Yngve Stiansen skal servere oss et app-tips med jevne mellomrom i 
Synspunkt. Det er alltid bra å få smarte ideer til gode og tilgjengelig apper som gjør hverdagen enklere og morsommere.

Har du positiv erfaring fra andre smarttelefoner enn Iphone? Da vil vi gjerne høre fra deg: info@blindeforbundet.no

Apptips
Tekst: Yngve Stiansen

I den store jungelen av apper, har jeg lyst til å fortelle om «Seeing Assistant Home». 

Appen er utviklet av det polske selskapet Transition Technologies, og har fokus på synshemmede brukere. Alle elementer i appen har god kontrast for dem som ser litt, og for deg som bruker talesyntesen Voiceover, er denne appen også fullt brukervennlig. Dette er en app som finnes for iPhone, iPad og iPod.

Ved å kjøpe denne appen får du faktisk fire nyttige funksjoner i ett og samme program. Ved hjelp av appen får du både muligheten til å lese av strekkoder på de aller fleste produkter, og du kan bruke appen som fargeindikator og forstørrelsesglass. Dersom du er helt blind, kan du også bruke den til å finne lyskilder.

For noen måneder siden ble appen oversatt til norsk, og alle funksjoner skal derfor nå være tilgjengelige på språket du kan best. Seeing Assistant Home er oversiktlig, og lett å lære seg. Appen passer godt for både nybegynnere og dem som er mer erfarne brukere av smartprodukter.

I skrivende stund koster denne appen kr 79 i App Store.

Retten til hjelpemidler
Tekst: Eivind Knudsen, advokat hos Norges Blindeforbund

Hva må til for å få hjelpemidler, hvilke ordninger finnes og hvordan søker jeg?

Funksjonshemmedes rett til hjelpemidler følger av folketrygdlovens §§ 10-5 til 10-7, og omfatter hjelpemidler både i dagliglivet og på jobben. Utfyllende bestemmelser finnes i hjelpemiddelforskriften. 

Hva må til?
Du som søker må falle innenfor rammen av hjelpemiddeltildelingen. Når det gjelder hjelpemidler som har med syn å gjøre, betyr det som hovedregel at man må ha visus på 0,33 eller dårligere.

Hjelpemiddelet du søker om må være nødvendig og hensiktsmessig.  Vurderingen av dette er ikke helt skjønnsmessig, men baserer seg på kunnskap om hjelpemidlenes egenskaper sett i sammenheng med søkers behov. For å motvirke at søker mottar hjelpemidler som ikke kan avhjelpe, må hjelpemidlene være utprøvd på forhånd.  Hvilken grad av utprøving som er nødvendig avhenger av hvor avanserte hjelpemidlene er, sett i sammenheng med hvilke forkunnskaper søker har. Et eksempel er at det trengs mindre grad av utprøving hvis det søkes om en talende temperaturmåler enn det vil gjøre hvis det søkes om en leselist, lese-TV eller en punktskriftprinter.

Enkelte hjelpemiddelsentraler krever at henvisning til utprøving skal gå gjennom kommunal synskontakt. Dette er heller ikke noe ufravikelig krav, siden ikke alle kommuner har egen synskontakt. 

Det er imidlertid ikke alltid at utprøving er nødvendig. Søknad om hjelpemidler skal være begrunnet. Sannsynliggjør du at du kjenner til det konkrete hjelpemiddelets egenskaper, samt kan si noe om hvordan du kan nyttegjøre deg av hjelpemiddelet, kan kravet om utprøving fravikes.  For å unngå en tidkrevende prosess med utprøving gjennom Hjelpemiddelsentralen, er det ingenting i veien for at du selv tar kontakt med hjelpemiddelleverandører og får bistand der til å sette deg inn i hjelpemidlenes art og egenskaper.

Søk om opplæring
Det er viktig at man i forbindelse med søknaden også søker om opplæring i bruk av hjelpemidlene. Utgifter til opplæring dekkes av folketrygden. Er hjelpemiddelet avansert, det tenkes her særlig på datatekniske hjelpemidler, kan det være fornuftig å søke opplæring med hjemmel i hjelpemiddelforskriften § 2, åttende ledd, annen setning.  Denne bestemmelsen hjemler opplæring gjennomført av særlig kompetent personell.  Dette for å motvirke at opplæringstimer du får tildelt benyttes for at læreren skal sette seg inn i hvordan hjelpemiddelet fungerer.

Hjelpemiddelet er Hjelpemiddelsentralens eiendom. Det betyr at det ikke kan selges, lånes bort eller lignende. Det betyr også at man skal kontakte Hjelpemiddelsentralen dersom hjelpemiddelet går i stykker og trenger å bli reparert. Hjelpemidler som man ikke trenger lenger, skal leveres tilbake til Hjelpemiddelsentralen etter særskilt avtale.  Dersom et hjelpemiddel skulle bli stjålet eller skadet i brann eller ved annen ulykke, må man kontakte Hjelpemiddelsentralen umiddelbart.

Støtte til enklere hjelpemidler
Denne ordningen innebærer at man får 2.000 kroner overført til sin egen konto med virkning for fire år om gangen. Praksis er noe forskjellig, men det vanligste er at søker angir et enkelt hjelpemiddel av type Dux-kniv eller stekeklype på søknaden. Søker blir ikke avkrevd kvittering for hvordan pengene er brukt.

Lese- og sekretærhjelp
Lese- og sekretærhjelpsordningen er omfattet av en egen forskrift, og er delt i tre.  Søkes det om lese- og sekretærhjelp i dagliglivet, får man tildelt inntil 20 timer i året.  Gjelder det hjelp i arbeidet som tillitsvalgt er taket 360 timer i året. Søkes det til arbeidslivet eller i forbindelse med utdanning, kan man få det antall timer som er nødvendig. Betalingen lese- og sekretærhjelpen får, er i overkant av 150 kroner timen brutto. For hjelp i arbeidslivet gjelder andre regler. 

Søknad
Hjelpemidler og de øvrige ordningene som er beskrevet her, søkes via NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket du tilhører. Det finnes ett standardskjema, som skal brukes til søknad om hjelpemidler, opplæring, stønad til enklere hjelpemidler, reparasjon av hjelpemidler, samt lese- og sekretærhjelp. Søknad om utprøving gjøres på eget skjema. Skjemaene finnes på nav.no. NAV, som Hjelpemiddelsentralen hører inn under, er som forvaltningsorgan pliktige til å veilede i forbindelse med søknader, men det er omtvistet hvor langt denne plikten går i det konkrete tilfellet.

Rehabiliteringsavdelingen i Blindeforbundet kan hjelpe deg med å søke. Personlig fremmøte er ikke nødvendig, men da må vi få underskrevet fullmaktsskjema. Spør Rehabiliteringsavdelingen om nærmere bistand.

En stor takk fra Nepal
Tekst: Kristin Kjæret, rådgiver i internasjonal avdeling

25. april i fjor omkom over 8 500 mennesker i jordskjelvet i Nepal. Norges Blindeforbunds grasrot reagerte ved å samle inn 156 000 kroner til våre venner i Det nepalske blindeforbundet. 

Minst 400 blinde og svaksynte ble rammet av det kraftigste jordskjelvet på 80 år. I enkelte distrikt stod det knapt et hus igjen. Penger fra Norges Blindeforbund har nådd over halvparten av dem. 

– En stor takk til fylkes- og lokallagene i Norges Blindeforbund, sa Amrit Rai, leder av Det nepalske blindeforbundet, med et stort smil, før han fortsatte alvorlig: – Jordskjelv er noe som kommer brått på og det er vanskelig å være forberedt.

De spontane pengene fra Norges Blindeforbund har vært viktige. 253 familier har blitt bistått med midlertidige boliger, det er delt ut 274 hvite stokker og 91 radioer. Nå som vinteren har kommet er det delt ut ytterligere 230 varme tepper.

Blindeforbundet har også mottatt en halv million kroner fra Norad, både for å støtte blinde og svaksynte rammet av jordskjelvet og for å bidra til å gjenoppbygge ødelagte skoler. Det nepalske blindeforbundet har i tillegg samarbeidet med Habitat International som har bistått ytterligere med å donere byggematerialer. Uten pengene fra Norges Blindeforbund hadde ikke samarbeidet med Habitat International blitt initiert. 

Bilde: En mann med hvit stokk og mørke solbriller viser frem husruiner etter det store jordskjelvet i fjor. I bakgrunnen er det et landskap med trær og terrasser for matdyrking i skråningene. 
Bildetekst: – Det nepalske blindeforbundet er de eneste som har kommet oss til unnsetning. Ingen andre, hverken myndigheter eller andre frivillige organisasjoner, forteller Milan B.K. Her viser han frem husruinene til blant andre Terje Iversen, utenlandssjef i Norges Blindeforbund. Foto: Kristin Kjæret, rådgiver i internasjonal avdeling.

Med mobilitet i fokus
Tekst: May Britt Haug / Ellinor M. Høeg Hodgetts

Vi må alle komme frem og bevege oss fra a til b. I vårt miljø kaller vi dette mobilitet. Vi får ofte god hjelp av markeringsstokken, mobilitetsstokken, førerhunden, eller kanskje GPSen. Som eneste norske deltager var vår mobilitetspedagog i Trondheim, Ellinor M. Høeg Hodgetts, deltager på mobilitetskonferansen i Montreal i sommer – takket være midler fra Blindeforbundets forskningsfond.

400 deltakere fra 43 land var samlet i Canada. En rekke temaer som tilgjengelighet, barn, førerhund, eldre, forskning og teknologi knyttet til faget mobilitet ble belyst i 125 innlegg.

Ellinor hadde en stor oppgave foran seg da hun på kort tid skulle få med seg mest mulig. Noen erfaringer og interessante nyvinninger vil hun gjerne dele.

Parallelt med alle foredragene ble det holdt en rekke utstillinger fra ulike aktører, en av disse var Ambutech. De presenterte en ny støttestokk med to ben ekstra. Det var en bred uformet bøyle som kan monteres på høyre eller venstre side av stokken.

Hvit stokk for småbarn
Barn helt ned i toårsalderen kan også være stokkbrukere. En «stokk», i rektangulær form, som barnet skyver foran seg med begge hendene.

Faktorer som kan ha betydning er å gi stokken navn og bruke farger. La barnet følge vegger og bruk diagonalteknikk inne og ute. Lydlokalisering/sansing med «småttisene» kan være avgjørende. Gi dem forslag til hvordan de skal bevege seg. Ikke press barn til å bruke stokk. 

Robot-førerhund
Vi ble vist en video om robot-«førerhunder» med kropp og ben i metall. Bein med skuldre, kne og ankelledd. De ser ut som en lang klump i metallbiter. De krysset gater, gikk i trapper, sprang sammen med blinde opp og ned gressbakker og på stier. Fasinerende.

Sensorer på både briller og stokker
Det var en rekke nyvinninger som ble vist frem, slik som; briller med sensorer, sko med seks følere/ledninger, hvite stokker med sensorer ved håndtaket, en stokk med to parallelle hjul og med et bånd med følere i mellom. GPSer av forskjellige slag. Biler med følere på alle hjørner og sider. Selvkjørende biler. 

Trafiklyd
En tidligere førerhundtrener fra Storbritannia presenterte en app som kan aktivere trafikksignalregulerte fotgjengeroverganger. En trenger ikke fysisk finne stolpen.

På Plakaten

Vintersportsuka 2016
Arrangeres på Venabu fjellhotell, Ringebufjellet, lørdag 9. til lørdag 16. april.
Vintersportsuka er en aktivitetsuke for funksjonshemmede i alle aldre. Målet er å få alle ut i fjellet, enten det er på ski, i pulk, hundespann, skicart, beltevogn eller i solveggen.

Oslo Blindes Helsesportlag står som arrangør og Vintersportsuka har vært arrangert fra 1965. Påmeldingsfrist: 28. februar.
Deltakeravgift: kr. 4 800. Enerom kr. 1 000 i tillegg. Buss tur/retur Oslo/Venabu: kr. 800.

Hjemmeside: www.vintersportsuka.no. 
Her ligger alt av opplysninger + påmeldingsskjema.
Kontakt Torun: post@vintersportsuka.no
Tlf. 922 66 966 

Sommertilbud for store og små
BUAs leire på Hurdal syn- og mestringssenter er årets høydepunkt!

Barneleir (6–12 år): 24.–30. juni.
Ungdomsleir (13–18 år): 1.–7. juli.
Ung uke (18–35 år): 8.–14. juli.
Aktiv familie: 15.–22. juli.

Påmelding innen 1. mars til bua@blindeforbundet.no, telefon 23 21 50 00.

Informasjon til deg med førerhund
I 2016 har det startet nytt anbud. Nytt angående dette, er at en leverandør, Veiviseren, har mistet kontrakt med NAV. Ekvipasjer fra Veiviseren vil likevel få oppfølging av denne leverandøren de tre første årene etter utlevering. De som blir på kontrakt er i stigende rekkefølge: Blindeforbundet, Lund, Lions. Lions har fått ansvar for forkurs. Disse har gått fra tre til to dagers varighet.

Rulletrapper og svingdør er kommet med som godkjenning av hund. Det kan også nevnes at i spesielle tilfeller kan brukere av samme leverandør også få en kartleggingssamtale. De som alltid får dette, er nye brukere og brukere som skifter leverandør. Jeg henviser ellers til nav.no/hjelpemiddeldatabasen.

Faglig utvalg fortsetter med samme «mannskap», bortsett fra en endring. Vara til brukerrepresentanten, Hanne Beate Misund, har sagt opp sin plass. Ny vara vil bli oppnevnt, men kan ta noe tid, da oppnevningen går sin formelle gang.

Thea Økland
brukerrepresentanten@gmail.com, 
mobil 91 31 18 36.

Aktivitetsuke for førerhundbrukere 3.–7. august
Førerhundbrukere inviteres til aktive dager på Hurdal syn- og mestringssenter. Aktiviteter du kan forvente er tradisjonell lydighetstrening, i tillegg til hverdagslydighet som for eksempel hilsetrening, passering, gå pent i bånd. Det blir også by-trening, hinderbane, skog og miljøtrening. Vi jobber med å få til en friluftsdag som skal gi en fin naturopplevelse over stokk og stein.

Førerhundtrenere vil være tilstede og lede treningene i samarbeid med hjelpetrenere. Det vil bli et foredrag. Tema er ikke fastsatt. Kom gjerne med ønsker.

Reiseutgiftene dekkes av Norges Blindeforbund, forutsatt at du velger billigste reisemåte. Det er ønskelig at flest mulig benytter seg av fellestransporten til og fra Hurdal. Vær oppmerksom på at vi ikke har ubegrenset antall rom til disposisjon. Dersom du trenger å ha med deg ledsager ønsker vi at dere bor på samme rom.

Påmelding starter 10. mars. Vi registrerer påmeldingene fortløpende og etter 40 påmeldinger vil det bli ført venteliste. Egenandel kr. 1 000 for medlemmer av Blindeforbundet og kr. 1 350 for andre.

Påmelding til Britt Nonås, tlf. 56 33 60 33/ 906 90 133, banonaas@online.no. 
Eller Stine Jåthun, tlf. 913 10 025,stinejaathun@hotmail.com.

Info fra medlemssenteret 

Vellykket medlemsjulekalender
Tusen takk for det store engasjementet rundt julekalenderen!

En stor takk til våre generøse sponsorer for flotte kalendergaver: strikkejakker og gavekort fra Pm, hudpleieprodukter fra L’occitane, «bli ny-dag» med Jon Lundemoen, hårpleieprodukter fra Jan Thomas Studio, kaffemaskiner fra Nespresso, lupelampe fra ProVista, Maui Jim-solbriller, L.G.R.-solbriller fra SES-Optikk, Maxluper fra Adaptor og kamera fra Canon.

Fra Norges Blindeforbund: lommebok, kashmirsjal og -skjerf, julepynt i sølv, trykk av tegning utført av Fredrik Skavlan, litografi av Jøran Flo og bøkene «Turer med stokk» og «Nytt syn på livet». 

Medlemstilbud fra Adaptor Hjelpemidler
Speil Vanity 3 x forstørring med bordfot. Minimalistisk sminkespeil i krom utførelse. Speilflaten er rektangulær, og kan justeres. Ordinær pris: kr. 690. Tilbudspris kr. 345. 

Bestilling: hjelpemidler@adaptor.no, tlf. 23 21 55 55. Tilbudet varer til 20. mars.

Faktaboks:
Du kan få informasjon fra oss og medlemsbladet Synspunkt på e-post. Meld fra til 
medlem@blindeforbundet.no, eller ring 23 21 50 50.

Som medlem i Norges Blindeforbund får du:

• Optikerkjeden C-Optik: 15 prosent rabatt på en rekke produkter.
• Aleris Øyeklinikk/ Retinaklinikken: 15 prosent rabatt på undersøkelse, telefon 22 54 19 10.
• DNB-filial, belaste giroer på konto gebyrfritt ved visning av medlemskort.
• Helsetelefonen 815 11 859: Du betaler kun ordinære tellerskritt. Få svar på spørsmål om helse og sykdom.
• Medox kosttilskudd til sterkt redusert pris.
• Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): enklere tilgang på lydbøker.
• Hundefor fra Royal Canin: hver 10. fôrsekk gratis om du har førerhund.
• Hotellavtale med Thon, Scandic og Choice til medlemspris.
• Habiliteringskurs/mestringskurs til medlemspris. 
• Ferieopphold med full pensjon på syn- og mestringssentrene til medlemspris.
• Ferieleiligheter på Solvik syn- og mestringssenter: døgn- eller ukesleie til rabatterte priser.
• Aktivitetstilbud i fylkeslagene til Norges Blindeforbund. 
• Icare-produkter til medlemspris.

For mer detaljer, se www.blindeforbundet.no eller ring medlemssenteret på 23 21 50 50.

Leserinnlegg: – Regionalisering på gang i nord
Av: Arne Eriksen (medlem Troms)

Mye moro kan skje på et landsmøte. Ikke minst når en gruppe sier et rungende «nei» til regionalisering i plenum, og deretter tar første skritt mot regionalisering i et grupperom.

Regionalisering betyr at flere fylkeslag slås sammen til ett. De gamle fylkeslagene legges ned og ansatte sies opp. Regionalisering var et innsparingstiltak som ble antydet av administrasjonen og det forrige sentralstyret i forbindelse med programmet «Veien mot 2018».

En forsamling av styremedlemmer fra Finnmark, Troms og Nordland, samlet til fellesstyremøte på Evenes i mars 2015, vedtok å forberede en ny organisasjon, Norges 
Blindeforbund Nord-Norge, uten at det forelå styrevedtak hos fylkeslagene om en slik etablering. Den nye organisasjonen skulle «automatisk» ha alle Blindeforbundets medlemmer i Nord-Norge som sine medlemmer (vedtektenes paragraf 4), men ingen ble spurt eller varslet.

Etter landsmøtet i september 2015 ble det sendt en signert stiftelsesprotokoll for foretaket Norges Blindeforbund Nord-Norge til enhetsregisteret i Brønnøysund. Der står det innledningsvis at «Den 26. september 2015 besluttet Norges Blindeforbund Finnmark, Norges Blindeforbund Troms og Norges Blindeforbund Nordland å stifte ...».
Ingen styreprotokoll med slik beslutning fantes fra noen av de tre fylkesstyrene.

På samme landsmøte fikk Gudrun Ytterstad (Troms) flertall i plenum for et forslag som avviser regionalisering som ny organisasjonsstruktur for Norges Blindeforbund. Ytterstad er valgt til nesteleder i styret for den nyregistrerte organisasjonen.

Årsaken til selvmotsigelsen mellom praktisk handling i grupperom og prinsipielt forslag i plenum, kan i beste fall skyldes at de tilstedeværende nordfra ikke forsto forskjellen mellom begrepene «styret» og «styremedlemmer».

Et eksempel: Fem medlemmer av styret i Troms fylkeslag møtes på en restaurant og setter seg ved samme bord. De blir enige om å spleise på ei flaske vin. Har da styret gjort et vedtak om å kjøpe ei flaske vin? Selvfølgelig ikke. De møttes som privatpersoner, og de utgjør en uformell gruppe styremedlemmer. Hvis styret skulle ha kjøpt vinen, så måtte de fem først bli enige om å sette et styremøte, som forutsetter innkalling og godkjenning av innkalling, og de måtte føre protokoll. 

Hvis vi derimot aksepterer at forsamlingen av styremedlemmer fra Troms, Nordland og Finnmark faktisk fungerte som tre 
fylkeslags styrer, da har vi akseptert at det er opprettet et overordnet regionalt styre for Nord-Norge, som kan gjøre vedtak på vegne av de tre fylkeslagene.

I den nye organisasjonens vedtekters første paragraf proklameres følgende: 

«Norges Blindeforbund Nord-Norge er etablert av styrene i Norges Blindeforbund Finnmark, Norges Blindeforbund Troms og Norges Blindeforbund Nordland ...» . 

Regionalisering er gjennomført i praksis, ved et kupp, basert på en usann påstand om styrevedtak i fylkeslagenes styrer.

Svar på innlegget til Arne Eriksen
I fellesstyremøtet til Norges Blindeforbund Finnmark, Troms og Nordland fylkeslag, den 5.–8. mars 2015, ble økonomien til å holde fellesstyremøtene i nord, diskutert (sak 4). 
Styrene slo fast at fellesstyremøtene er viktige fordi møtene brukes til styre- og organisasjonsopplæring, samt til å diskutere felles erfaringer og utfordringer av andre fellesaktiviteter som Positiv Fritid og Yukigassen. For å bedre økonomien til felles styre- og medlemsaktiviteter, tilsluttet styrene seg til å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om lotteriverdighet. For å kunne søke om lotteriverdighet må man være registrert i Brønnøysundregisteret. På lik linje med lokallagene i Norges Blindeforbund, valgte styrene for de tre nordligste fylkeslagene å registrere oss som en enhet med kun ett formål: rett til å søke lotteriverdighet.

I forbindelse med debatten om «Veien mot 2018», ble fylkeslagenes ståsted drøftet. Dette ble gjort i sak 6. Utdrag fra referat Fellesstyremøte 5.–8. mars 2015, Sak 6:

Fylkessammenslåing i Norges Blindeforbund – bred og åpen debatt (F). Forsamlingen enes om at en eventuell sammenslåing per dato er uaktuell. 

Stein Wiggo Olsen (Finnmark) 
Gudrun Ytterstad (Troms)
Jarle Arntzen (Nordland)

Faste utvalg i Norges Blindeforbund for perioden 2016–2017

Interessepolitisk utvalg: 
Roy Austerslått (Møre og Romsdal), leder. Sissel Sørensen Bye (Akershus), Odd-Geir Helgeland (Rogaland), Brit Beate Eikehaug (Telemark), Stein Wiggo Olsen (Finnmark) og Ida Sødahl Utne (Sør-Trøndelag), vara-medlem. Sentralstyrets kontaktperson: Unn Ljøner Hagen.

Organisasjonsutvalg: 
Terje Andre Olsen (Oslo), leder. Per Morten Aalberg (Nord-Trøndelag), Gudrun Ytterstad (Troms), Jarle Arntzen (Nordland), Astrid Moen Thomassen (Møre og Romsdal) og Amera Shamoon (Oslo), varamedlem. Sentralstyrets kontaktperson: Thor Tyslum.

Serviceutvalg: 
Sølvi J. Ørstenvik (Vestfold), leder. Anders Slagstad Tveit (Rogaland), Charlotte 
Wesenberg (Vest-Agder), Runar A. Kvam (Buskerud), Torill Melgård (Hedmark) og John-Harry Aarønes (Sogn og Fjordane), varamedlem. Sentralstyrets kontaktperson: Egil Rasmussen.

Leder prosjektgruppe for foreldresamlinger: 
Sissel Sørensen Bye (Akershus).

Leder prosjektgruppe for aktivitetssamling for førerhundbrukere: 
Torill Melgård (Hedmark).

Representant til Nordisk kvinnekomite: 
Liv Therese Larsen (Troms).

Representant til Nordisk bistandskomite: 
Terje Andre Olsen (Oslo).

Trygghetsgruppa består av:
Stine Jåthun (Oslo), Vidar Bråthen (Oslo), Terje Karlsrud (Sør-Trøndelag) og Kari 
Lundeby (Østfold).

Fagråd for Norges Blindeforbunds forskningsfond: 
Unn Ljøner Hagen, leder, Gaute Moen Jensen, Ole-Christian Lagesen, Randi Rusten og Jon Klokk Slettedal. 

Søk legater nå

Norges Blindeforbund har ansvaret for forvaltningen av flere legater, det foretas utdeling hver vår. Følgende legater kan søkes bidrag fra:

Legat for hjelp til selvhjelp
Yter støtte til synshemmede med konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Ved vurdering av søknaden vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om penger til.

Utdannings- og opplæringslegatet
Yter støtte til synshemmede i forbindelse med utdanning, opplæring og rehabilitering. Det omfatter også mer kortvarige opplærings- og utviklingstiltak. Det gis delvis støtte til hjelpemidler i forbindelse med utdanning. Det vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om penger til.

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat
Formålet er å yte støtte til synshemmede i Telemark og Akershus ved konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til opplærings- og utviklingstiltak.

Vestlandske Felleslegat
Formålet er å yte støtte til synshemmede i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ved konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp eller til støtte til undervisning og opplæring.

Alvhild og Ole Eriksens legat
Formålet er å tilgodese synshemmede i Hedmark.

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat
Formålet er å tilgodese synshemmede i Finnmark.

Faktaboks:
Slik søker du:
• Skriv en kort søknad og fortell hva du søker om og hvorfor.  Alle søknadene behovsprøves. Legg ved ligningsattest for 2014 og kontonummer. Kvittering for tidligere tildelte midler må legges ved søknaden.
• Søknad sendes elektronisk til legat@blindeforbundet.no, eller til Norges Blindeforbund, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. 
• Merk konvolutten med legatets navn.
• Søknader som mottas etter fristen eller som ikke er fullstendige, vil ikke bli behandlet.
• Klubber, lokallag og fylkeslag har anledning til å søke. Her gjelder også prinsippet om at behovet ikke dekkes over andre støtteordninger og at søknaden behovsprøves. 
• Regnskap for 2015 skal vedlegges søknaden.
• Har du spørsmål om Hjelp til selvhjelpslegatet, Utdannings- og opplæringslegatet eller Svalestog Olsen-legatet, kontakt Astrid Rognerud, telefon 23 21 50 79, e-post 
astrid.rognerud@blindeforbundet.no eller Eivind Knudsen, telefon 23 21 50 54, e-post eivind.knudsen@blindeforbundet.no.
• Spørsmål om øvrige legater rettes til Kristin B. Tronrud, telefon 23 21 50 31.

Søknadsfrist 15. mars 2016

Nettbrett med punktskrift
Tekst: Geir Gråbein Nordby (Lyd & bilde)

Forskere ved University of Michigan har laget den første prototypen av et nettbrett med blindeskrift. Når man går til en ny side, oppdaterer nettbrettet seg automatisk med ny skrift, takket være «piksler» som hever seg, og som man kan føle på.

Tidligere varianter av nettbrett for blinde har bare klart å vise en braille-tekstlinje om gangen. Denne prototypen viser hele sider.

I første omgang dreier det seg om ren tekst, men professor Dr. Sile O’Modhrain, som leder prosjektet, sier det er planer for å inkludere muligheten for å lese grafer, fotografier og annen grafikk.

– Du får ikke gjort mye med en enkel linje. For det første er det vanskelig å lese slik, men du kan heller ikke gjøre andre ting som grafer, du kan ikke lage regneark, du kan ikke gjøre noen form for informasjon distribuert i rom.

Foruten å være bedre enn énlinje-nettbrettene, er den nye enheten billigere. Typisk for de andre er å koste 30 000-50 000 kroner. O’Modhrain oppgir ingen pris for sitt, annet enn at han er sikker på at det blir mye rimeligere.

Bilde: Nærbilde av prototype på et nettbrett som viser taktil braille-tekst.
Bildetekst: Tidligere varianter av nettbrett for blinde har bare klart å vise en braille-tekstlinje om gangen. Denne prototypen viser hele sider. Foto: University of Michigan.


Annonsebilag Medox

Bilde: En glad kvinne på tur i skogen med en hund. 

Sitat til bildet: Det skjedde jo ikke umiddelbart, men jeg ble likevel overrasket over effekten, sier Annelise Romfog (77) fra Nodeland. Hun oppfordrer til et langsiktig perspektiv når det gjelder de helsebringende effektene av Medox.

Synet ble bedre etter ett år med Medox

Annelise begynte med Medox etter å ha lest en annonse om at det skulle være bra for synet.

– Jeg hadde merket over tid at jeg begynte å se dårligere, forteller hun.

Etterhvert ble hun klar over at hun hadde Macula Degenerasjon, er aldersrelatert svekkelse av skarpsynet og fargesynet.

– Det var ikke noe særlig å gjøre noe med, fikk jeg beskjed om. Det kunne
egentlig bare bli verre, sier Annelise. 

Derfor hadde hun heller ikke høye forventninger til virkningen av kosttilskuddet. Hun håpet i utgangspunktet å bremse utviklingen av synsforstyrrelsen og å bygge opp
immunforsvaret sitt generelt. 

En litt merkelig opplevelse

– I begynnelsen merket jeg ingen verdens ting på synet, forteller hun. – Men så, etter nesten ett år med Medox, oppdaget jeg plutselig at når jeg så på et tak med takstein, så bølget det ikke like mye lenger.

– Det var en ganske merkelig opplevelse, smiler hun, og sier at det eneste som hadde forandret seg i løpet av den perioden, var at hun hadde begynt å ta Medox.

– Problemet med bølgene som ødela så mye, har blitt betraktelig bedre. Før klarte jeg for eksempel ikke å lese underteksten på TV, det kan jeg nå, sier hun.

Synsplagene hadde ikke rukket å bli altfor ille for Annelise, hun kjørte fortsatt bil, leste bøker og holdt på med håndarbeid. Likevel hadde hun vært innstilt på at synet gradvis skulle bli dårligere. Likevel ble det bedre. Jeg hadde ikke forventet den virkningen,
sier hun. 

– Jeg er nesten aldri forkjølet lengre heller. Enda så mye jeg har stått på i det siste, sier Annelise.

MEDOX

Holder deg friskere, lenger. Utviklet av forskere for en bedre folkehelse.

Bilde: Produktfoto av Medox-pakningen. 

1980-årene
Forskere ved universitetet i Bergen oppdager at antocyaner, naturens blå plantefarge, innehar medisinske, helsefremmende egenskaper.

1990-årene
Forskningen fra Bergen fortsetter ved Hanabryggene i Sandnes, og man jobber for å trekke ut og kapsle inntakte og rene antocyan-molekyler fra blåbær og solbær.

2000 
Etter nesten 20 års forskning kommer produktet Medox på markedet. Medox inneholder hele 80 mg antocyaner per kapsel, en av markedets høyeste doser.

2007
Første kliniske studie på produktet Medox blir publisert. Studien er utført ved Ullevål Universitetssykehus og viser at Medox kan redusere kronisk inflammasjon.

2016
• Nær 1 million esker produseres
• Hele 10 kliniske studier dokumenterer Medox’ helsefremmende egenskaper
• Titusenvis av nordmenn tar Medox daglig

Helnorsk helse med kvalitet i fokus

Blåbær beskytter mot helseplager 
Som et resultat av verdensledende grunn- forskning ved Universitetet i Bergen på antocyaner - som man finner spesielt mye av i blåbær og solbær - ble kosttilskuddet Medox utviklet og lansert av selskapet MedPalett allerede i år 2000. Forskningen dokumenterte at antocyaner innehar svært helsebringende egenskaper. Vi i MedPalett ønsket å gjøre disse tilgjengelig for alle. 

Bruker kun viltvoksende blåbær 
Medox er et resultat av vitenskapelig forskning og testing. Kapslene utvikles og produseres lokalt i Norge. Blåbærene plukkes hver sensommer i de nord-svenske skoger, og solbærene hentes direkte fra New Zealand.

Årsaken til at det kun brukes viltvoksende blåbær, er at disse inneholder langt mer antocyaner enn de man vanligvis kjøper i butikken. Med markedets største konsentrasjon av antocyaner i hver kapsel, klarer vi i MedPalett ved hjelp av vår
høyteknologiske produksjonsprosess, å få så mye som 80 mg inn i hver kapsel. Da er naturlige, friske bær spekket med gode virkestoffer avgjørende.

Bilde: Blåbær formet som et hjerte med teksten: 100 prosent naturlig.

Produseres i Norge

Mange selskaper velger å sette ut produksjonen til land med billigere arbeidskraft. For oss var det aldri noe alternativ. Ved å holde produksjonen lokalt, sikrer vi at kvaliteten blir ivaretatt hele veien.

- Ikke alle kosttilskudd har like høye kvalitetskrav som Medox. I laboratoriene våre gjør vi selv grunnforskning og klinisk forskning. Vi underviser i organisk kjemi ved Universitetet i Stavanger, samtidig som vi utdanner mastergradstudenter i våre laboratorier. Vi leverer også Medox-molekyler til over 600 universiteter og sykehus i 44 land. Når man leverer til medisinsk forskning er man nødt til å levere kvalitet, sier Sjur Svaboe, gründer og arbeidende styreformann i Biolink Group - eierselskapet til MedPalett. 

Det er flere faktorer som skiller Medox totalt fra kosttilskudd på markedet. Ikke bare produseres Medox i Norge - det har også en klinisk vitenskapelig dokumentert effekt. Det kommer frem i kliniske, publiserte studier gjort ved universiteter og universitetssykehus i Norge, EU, USA, Canada, Australia og Kina. Spiser du Medox kan du være trygg på at du føler deg friskere, lenger.

5 gode grunner til å ta Medox
Det er mange gode grunner til å ta Medox. Et ønske om å ta vare på egen helse og å investere i egen fremtid er for de fleste den aller største motivasjonen.

1. Medox styrker immunforsvaret
2. Medox er godt for synet
3. Medox er godt for hjerte og kolesterol
4. Medox er godt for muskler og ledd
5. Medox holder deg friskere, lenger

Gå dagene i møte med et smil om munnen og vissheten om at du har gjort en god investering i egen helse!

For et sterkere immunforsvar, og en bedre helse naturlig


Spesialtilbud til deg som er medlem av Norges Blindeforbund!

Bilde: Produktfoto av Medox-pakningen.

Norges Blindeforbund har i flere år hatt et samarbeid med produsenten av kosttilskuddet Medox, som innebærer at du som er medlem får Medox til spesialpris. 

Medox er kapsler som inneholder fargemolekylene antocyaner fra blåbær og solbær, og innholdet har vist seg å kunne ha en positiv effekt på immunforsvaret, hjerte- og karsystemet, muskler og ledd, samt kolesterolet. Tradisjonelt er også blåbær ansett for å være gunstig for øynene.

I en brukeroppfølging som gikk over 2 år, svarer hele 85 % at de har fått mer energi
og/eller føler seg bedre! 76 % har vært mindre forkjølte.

Du som er med i Norges Blindeforbund får Medox til sterkt rabattert pris ved å inngå
abonnementsavtale direkte med produsenten:
• 1 eske per måned kr 204 per eske
• 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske

Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske inneholder 30 kapsler.

Bestill med vedlagte kupong eller ring tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 09-11, 12-14).

Svarkupong:

Ja, jeg ønsker å bestille Medox®-abonnement til redusert pris.

Jeg mottar tre måneders forbruk hver tredje måned, og kan når som helst avbestille abonnementet.

1 eske pr mnd kr 204 pr eske + porto kr 39

2 esker pr mnd kr 163 pr eske + porto kr 39

Rabattkode: 11538

Fornavn og etternavn
Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon E-post

Portomerke Posten.

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Annonser

Annonse Uloba BA

Bilde: En blind mann med et strålende glad ansikt leker med en labrador på bryggekanten. En kvinnelig personlig assistent er med i leken. 

Lev livet.

BPA står for muligheten til å definere sin egen hverdag. Til å ta styring og delta aktivt i samfunnet. Borgerstyrt personlig assistanse er verktøyet som bidrar til at funksjonshemmede med assistansebehov kan leve frie og selvstendige liv, og selv ta ansvaret for sin egen tilværelse.

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta kontrollen over sitt eget liv. Det er gjennom full likestilling og mulighet for deltakelse på alle samfunnsområder at hverdagen får mening. 

BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.

LÆR OM ULOBAS BPA PÅ BPA.ULOBA.NO

Ulobas logo
Independent living Norge


Annonse NLB

Synsvansker? Få lesegleden tilbake med lydbøker fra NLB

Bilde: En glad, voksen dame med høretelefoner sitter ute i solen og lytter til en lydbok.

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle sjangre. Tilbudet er gratis.

Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.

Logo: NLB

Les mer på www.nlb.no
Kontakt oss gjerne på tlf: 22 06 88 10 eller e-post: utlaan@nlb.no


Annonse Deidcare

DEDICARE bytter navn og blir en del av Nordens største fagmiljø innen BPA

Bilde: En ung kvinne med perleøredobber og sort blondebluse sitter i en tilrettelagt stol.

Bildetekst: Brukerstyrt personlig assistanse. Helt enkelt.

Logo: Human Care

Kontakt oss på telefon 950 43 000
- vi kan hjelpe deg med BPA
www.human-care.no


Annonse Aleris

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) BPA i Aleris - frihet til å  leve ditt liv!

Bilde: En blond kvinne med et nettbrett får assistanse av en blid, ung kvinne til å manøvrere nettbrettet.

Aleris har solid erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne. Vårt mål er å gi deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv hjemme hos deg selv (utenfor institusjon), økt mulighet til å delta i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb eller studier, og avlaster familie og pårørende. En god BPA-ordning kan bety enormt mye for den det gjelder.

Logo: Aleris

Velkommen til en BPA-samtale med oss i Aleris!
bpa@aleris.no Tlf: 974 80 800 
www.aleris.no/bpa


Annonse KABB

KABB har lydbøker 
Kvalitet – aktualitet – bredde

Bilde: Tre bøker med titlene; En håndfull sekunder, Meningen med livet? Petra og Laurentius.

I Norge finnes to offentlig godkjente lydbiblioteker.  KABB drifter det ene, NLB det andre. KABB har egne lydstudioer der ca 80 titler leses inn hvert år. Dermed kan vi tilby et bredt spekter av litteratur med mer enn 2000 titler.

Dyslektikere med flere kan også benytte vårt lydbibliotek gratis.

Lydbiblioteket inneholder titler innen de fleste sjangre: Skjønnlitterære bøker, biografier, lyrikk, historiske romaner, misjonslitteratur og oppbyggelig litteratur. KABB tilbyr også barne- og ungdomslitteratur.

For å bli en låner i KABBs bibliotek, må du dokumentere at du har er synsproblem eller et leseproblem. 

Gratis utlån fra KABB!
Lydbøkene sendes hjem til deg i posten (som engangs-CD).
Eller de kan lastes ned fra LYDHØR.

Kontakt oss på: 69816981 – bibliotek@kabb.no - www.kabb.no" www.kabb.no

Logo: Kabb, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte


Annonse: Hadeland Glassverk

OMVISNING i Glasshytta og Museet for blinde og svaksynte

Bilde: Nærbilde av en glødende varm, nyblåst vase som er midt i prosessen med å bli formet av en glassblåser.

Kontakt vår boking:
Tlf.: 61 31 66 19
HYPERLINK "mailto:booking@hadeland-glassverk.no" booking@hadeland-glassverk.no

Logo: Hadeland Glassverk


Verv en venn - få et gavekort på kr 250. 

Ring vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 og oppgi navn og adresse på nytt medlem samt ditt eget navn og medlemsnummer. Eller send en e-post til medlem@blindeforbundet.no.

Vervekupong:

Bilde av presentkortet som er gullfarget. I rød sirkel plassert delvis over bildet, står det skrevet: Verv en venn.

Verv en venn – og få ett gavekort*!

Kjenner du noen som har en diagnose eller utfordringer med synet, men som fortsatt ikke er medlem i Norges Blindeforbund? Da bør du verve dem.

Presentkort
Som takk for hjelpen får du ett universalgavekort som kan brukes i over 4500 butikker. Verdi: Kr. 250.

* Fyll ut svarkupongen og bestill din vervepremie i dag!
Kontakt gjerne vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 om du har spørsmål!

Verv en venn!
– Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr. 250.

Informasjon om nytt medlem:	
Fornavn: 
Etternavn: 
Postadresse: 
Sted: 
Tlf.:
E-post: 
Fødselsdato:

Informasjon om deg som verver*:
Navn: 
Medlemsnr.:

* Vervepremien sendes til adressen vi har registrert i vårt medlemsregister. Ønsker du den sendt til en annen adresse, kan du kontakte oss på 23 21 50 50, eller medlem@blindeforbundet.no 
Premien utbetales når det nye medlemmet har betalt sin kontingent.

Bilde: Postmerke for fri porto
Logo: Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo


